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Õpiku kasutamine

Käesolev õpik sisaldab õppetunde 1. jaanuariks kolme aasta vanuseks saanud
laste õpetamiseks. Õpetajad võivad kohandada seda õpikut, et kasutada seda
ka lastega vanuses 18 kuud kuni kolm aastat. Kui alla kolme aasta vanused lap-
sed käivad Algühingus, peaksid nad olema Lastetoa klassis, mis on kolmeaas-
taste laste klassist eraldi, välja arvatud juhul, kui kogudus on väga väike. Kui
koguduses on kaheksa või rohkem samas vanuses last, võib klassi kaheks teha.

Lastetoa laste õpetajad peaksid tutvuma lisaks ka materjaliga „Õpiku kohanda-
mine lastetoas kasutamiseks” alates leheküljest X.

Juhid ja õpetajad peaksid palvemeelselt otsustama, kuidas kõige paremini orga-
niseerida klasse ning kasutada õpiku õppetunde ja tegevusi, et see vastaks ko-
guduse laste vajadustele.

KOLMEAASTASTE
KLASS Lapsed, kes on saanud 1. jaanuariks kolmeaastaseks, on kolmeaastaste klassis.

Eesmärk

Kolmeaastaste klassi eesmärgiks on aidata lastel suurendada arusaamist
Taevasest Isast ja Jeesusest Kristusest ning armastust nende vastu, saada
Algühingust positiivseid kogemusi ja tõsta enesehinnangut.

Palve

Iga tund peaks algama ja lõppema laste poolt tehtud palvega. Tavaliselt tehakse
alguspalve õppetunni alguses ja lõpupalve tunni lõpus. Õpetage lapsi tegema
lühikesi, lihtsaid palveid! Vajadusel aidake neid.

Ajakava

See klass on järkjärguliseks üleminekuks Lastetoa klassist Algühingu tavalisse
klassi. Aasta alguses võib olla soovitatav viia kolmeaastastel ühishetki ja tegevu-
si läbi nende endi klassiruumis. Ülejäänud aasta jooksul võivad nad minna ühis-
hetke ajaks Algühingu teiste laste juurde. Klassi kuuluvate laste küpsus määrab
selle, millal on klassis vajalikud muutused. Jälgige lapsi, et näha, millal nad on
valmis, ja pidage nõu Algühingu juhatusega, et määrata kindlaks, millal muuda-
tused läbi viia. Kolmeaastased võivad kogu aasta jooksul minna algus- ja lõpu-
osa ajaks Algühingu teiste laste juurde.

Tavaliselt kestavad Algühingu tunnid kokku 1 tund ja 40 minutit. Algus- ja lõpu-
osa kestab 20 minutit, millest 5 minutit on lastel aega oma klassiruumi minekuks.
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Kui kolmeaastased viivad ühishetke läbi oma klassiruumis, siis on tunni pikkus
75 minutit. Soovituslik ajakava:

tervitus (10–15 minutit)
õpetus (25–30 minutit)
ühishetk ja tegevus (20–25 minutit)
lõpetamine (10–15 minutit).

Soovi korral võib seda ajakava korrigeerida vastavalt vajadusele.

Kui kolmeaastased osalevad kogu Algühingu ühishetkel, kestab tund 40 minutit
ja koosneb õpetusest ning lühikesest tervitusest ja lõpetamisest.

Tervitus: Tervituse eesmärgiks on lasta lastel rääkida ja suhelda vabas vormis
õpetaja ja üksteisega. Lapsed tunnevad ennast turvalisemalt ja suhtuvad
Algühingus olemisse positiivsemalt, kui nad võivad selle ajal vabalt ringi liikuda.

Aidake igal lapsel tunda end klassis mõnusalt ja oodatuna. Väljendage oma sõ-
nade ja tegudega armastust, soojust ja austust. Arutage laste vajadusi ja seda,
mis neid huvitab. Sobivad arutusteemad:

• hiljutised kogemused laste elus (näiteks uue lapse sünd perre või perega
matkamine)

• erilised pühad

• ilm

• loodusvaatlused

• suhtlemisoskused (kuulamine, mänguasjade jagamine, muude heade
kommete järgimine)

• head teod.

Samuti võite kasutada sõrmemänge, painutus-sirutusharjutusi ja laule, et aidata
lastel rahuneda.

Õpetus: Järgige iga õppetunni üldist kava, kohandades seda vajadusel oma
klassile. Keskenduge laste arusaamisele ja huvidele. Valige lugusid ja tegevusi,
mis õpetavad teie klassi lastele kõige paremini õppetunni põhimõtete tähtsust.
Valige osast „Täiendavad tegevused” ükskõik milline tegevus, mille puhul te tun-
nete, et see toimib hästi teie klassi laste puhul. Kasutage neid tegevusi õppetun-
ni ajal, millal te iganes soovite. Lapsed õpivad hästi kordamise kaudu, seepärast
võite soovi korral kasutada sama tegevust, laulu, lugu või pühakirjakohta õppe-
tunni jooksul või edasistes õppetundides rohkem kui üks kord.

Õpetage õppetunde järjekorras, välja arvatud õppetunnid 45 ja 46 (ülestõusmis-
pühad ja jõulud).

Ühishetk ja tegevus: Kui lastel toimub ühishetk pigem klassis kui koos teiste
Algühingu lastega, kasutage õppetunni ja ühishetke „Täiendavad tegevused”
osas ära toodud tegevusi. Soovi korral korrake laste lemmiktegevusi eelmistest
õppetundidest. Varuge aega Algühingu laulude laulmiseks (vt „Klassis kasutatav
muusika”, VIII). Julgustage lapsi osalema ja rääkima oma mõtetest.

Kui kolmeaastased hakkavad osalema ühishetkel koos teiste Algühingu lastega,
võidakse neil aeg-ajalt paluda teha ühishetkel etteasteid. Kavandage lihtne evan-
geeliumi etteaste, mis kaasab kõiki klassi lapsi. Te võite:
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• aidata lastel ette mängida ühte õppetundides esinenud lugu või olukorda

• lasta lastel kasutada pilte, et aidata jutustada üht õppetundides esinenud lugu

• lasta igal lapsel jagada pühakirjakohta või mõtet ühe evangeeliumi põhimõtte kohta

• lasta lastel laulda õpetatava põhimõtte kohta käivat laulu.

Lõpetamine: Korrake õppetunni peamisi mõisteid ja tehke neist kokkuvõte.
Toonitage õppetunnist üht või kaht lühikest pühakirjafraasi ja rõhutage peamisi
mõisteid, nii et lapsed oleksid võimelised rääkima nendest oma kodudes. Paluge
ühel lapsel teha lõpupalve.

ÕPPETUNDIDE
ETTEVALMISTUS Esimeseks sammuks väikelaste edukaks õpetamiseks on õppida neid tundma ja

armastama. Teadke ja kasutage oma klassi laste nimesid, kui te neid kõnetate.
Suhelge nendega isiklikult ja õppige tundma nende elu. Otsige viise nende kaa-
samiseks õppetundides ja muutke õppetunnid nende jaoks isiklikult oluliseks.
Kohelge kõiki oma klassi lapsi armastusega ja tundke nende vastu huvi.

Teiseks sammuks on ettevalmistus. Alustage iga õppetunni ettevalmistamist vä-
hemalt nädal enne selle toimumist. Lugege kogu õppetund läbi, seejärel uurige
seda palvemeelselt, et leida parim viis nende põhimõtete õpetamiseks oma klas-
si lastele. Valige õppetöö rikastamiseks täiendavaid tegevusi, et lastel oleks huvi-
tav ja nad tahaksid osaleda. Kavandage mitmesuguseid tegevusi ja olge seejärel
nende läbiviimisel paindlikud, arvestades laste vajadustega. Tundke õppetunni
materjali piisavalt hästi, et te ei peaks seda õpikust maha lugema. Hoidke laste-
ga silmsidet nii palju kui võimalik. Palvetage igaks õppetunniks ettevalmistamisel
sageli ja otsige Vaimu juhatust, kui te valmistute ette ja õpetate.

ÕPPETUNDIDE
LÄBIVIIMINE Õpetades lastele evangeeliumi põhimõtteid, peaksite te innustama lapsi evan-

geeliumi armastama. Järgmised soovitused võivad aidata teil muuta Algühingu
tundi teie klassi laste jaoks nauditavaks:

• andke lastele võimalusi rääkimiseks ja osalemiseks

• kuulake, kui lapsed räägivad ja püüdke vastata positiivselt, kuid sobival moel

• olge entusiastlikud (kui õpetajale meeldib Algühing, meeldib Algühing ka lastele)

• rääkige lahkel toonil

• olge kannatlikud, lahked ja armastavad, eriti kui lapsed on väsinud ja rahutud

• mil iganes võimalik tooge esile positiivset ja ignoreerige negatiivset käitumist

• kavandage mitmesuguseid tegevusi ja olge nende läbiviimisel paindlikud,
arvestades laste vajadustega (väikelaste tähelepanu hajub kiiresti ja nad
vajavad sagedamini liikumist)

• püüdke vaidluste tekkides laste tähelepanu mujale juhtida

• pidage meeles, et väikelastele meeldivad lood, näitlikud abivahendid, muusika
ja liikumine (neile meeldivad sagedased korduvad tegevused ja laulud, eriti
need, mida nad hästi oskavad).
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KLASSIS
KASUTATAV
MUUSIKA Mõned selle õpiku õppetunnid sisaldavad laule, et aidata kinnistada evangeeliu-

mi õpetusi. Te ei pea olema väljaõppinud muusik, et muuta klassiga laulmine
meeldivaks ja tähendusrikkaks. Lapsed ei tea, kas te laulate hästi või halvasti.
Nad teavad vaid, et teile meeldib laulda. Õppige iga laul hästi selgeks ja harjuta-
ge seda õppetunniks valmistumisel.

Laulude kordamine on parim viis lastele laulude õpetamiseks. Te võite kasutada
sama laulu õppetunni jooksul mitmel korral. Lihtsad liigutused aitavad väikelapsi
laulmisesse kaasata. Kui lapsed oskavad laulu hästi ja neile meeldib seda laul-
da, laulge seda õppetundide, ühishetke ja tegevuse ajal sageli.

Uue laulu või koos liigutustega salmi õpetamiseks:

• õppige laul või liigutustega salm enne tundi pähe

• tutvustage uut laulu või liigutustega salmi, seda lastele ette lauldes või
lugedes. Võimalusel rõhutage liigutusi

• paluge lastel laulda või öelda laulu sõnu koos teiega. Nad ei õpi sõnu kohe
ära, kuid kui te kordate laulu või liigutustega salmi mitu korda, jääb see neile
meelde

• tegutsege aeglaselt, nii et lapsed mõistaksid sõnu ja tegevusi

• kasutage laulu või liigutustega salmi esitlemiseks näitlikke abivahendeid
(lapsed on tähelepanelikud ja õpivad paremini, kui neil on midagi vaadata)

• kui lapsed muutuvad rahutuks, lühendage laulu või liigutustega salmi (kui laul
või liigutustega salm on pikk, võite te soovi korral aidata lastel teha liigutusi,
sel ajal kui teie laulate või vaid sõnu ütlete).

Väikelapsed ei taha alati koos teiega laulda, kuid neile meeldib osaleda laulu
kuulates.

NÄITLIKUD
ABIVAHENDID Näitlikud abivahendid on väikelaste õpetamisel tähtsad. Pildid, siluettpildid, ese-

med ja teised näitlikud abivahendid võivad köita ja hoida laste tähelepanu, aida-
ta neil meeles pidada, mida te õpetate.

Õppetunnis nimetatud pildid ja siluettpildid on selles õpikus olemas. Iga õppe-
tunni ettevalmistavast osast leiate õppetunnis kasutatavate piltide pealkirjad ja
numbrid. Sulgudes olevad numbrid viitavad pildile (või sellele sarnasele pildile)
kogumikust „Kunstitööd evangeeliumist” (34730 või 34735) ja kirikuhoone raa-
matukogust. Ettevalmistuse osas loetletakse samuti kõiki siluettpilte kindla
numbri järgi selles õpikus ja Algühingu näitlike abivahendite siluettpiltide kogus
(33239–33250 või 08456).

Headeks näitlikeks abivahenditeks on esemed, eriti kui need on tuttavad asjad,
mida lapsed saavad katsuda ja hoida. Rääkides pühakirjalugusid, kasutage näit-
liku abivahendina oma isiklikke või kogudusehoone raamatukogu pühakirju.
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ERIJUHISED
PUUETEGA LASTE
KAASAMISEKS Päästja näitas meile eeskuju, kuidas tunda kaasa puuetega inimestele.

Külastades pärast ülestõusmist nefilasi, küsis Ta:

„Kas teie hulgas on haigeid? Tooge nad siia. Kas on teist keegi jalutu või pime
või lonkur või vigane või pidalitõbine või kes on kuivanud või kes on kurt või kes
on mingil muul moel vaevatud? Tooge nad siia ja ma teen nad terveks, sest ma
tunnen teile kaasa.” (3. Nefi 17:7)

Algühingu õpetajana on teil suurepärane võimalus väljendada kaastundlikkust.
Kuigi teid pole võib-olla koolitatud andma professionaalset abi, võite te õpetaja-
na puuetega lapsi mõista ja vaimselt toita. Vaja on hoolimist, mõistmist ja soovi
kõiki lapsi klassi õpitegevusse kaasa haarata.

Puuetega lapsed võivad tunda Vaimu, olenemata sellest, milline on nende aru-
saamistase. Kuigi mõned lapsed ei ole võib-olla suutelised osalema kogu
Algühingu tunni jooksul, vajavad nad võimalust osaleda kas või lühikest aega, et
tunda Vaimu. Suureks abiks oleks, kui leiduks kaaslane, kes oleks osavõtlik lap-
se vajaduste suhtes ja viibiks Algühingu ajal koos temaga juhuks, kui laps vajab
kogu rühmast eemalolekut.

Mõnedel klassi lastel võib esineda õppimisvõimetust, vaegnägemist või vaeg-
kuulmist, vaimseid kahjustusi, keele- või kõneprobleeme, käitumis- ja suhtlemis-
probleeme, vaimseid haigusi, liikumis- ja liikuvusprobleeme või kroonilisi
terviserikkeid. Mõnede jaoks võib keeleline või kultuuriline keskkond olla tundma-
tu ja keeruline. Hoolimata isikupärastest asjaoludest, on igal lapsel samad vaja-
dused: olla armastatud ja omaks võetud, õppida evangeeliumi, tunda Vaimu,
võtta edukalt tunnist osa ja teenida teisi.

Järgmised juhtnöörid võivad olla teile abiks puuetega lapse õpetamisel:

• ärge tehke puudest välja ja õppige last tundma. Olge loomulik, sõbralik ja
südamlik

• õppige tundma lapse isikupäraseid tugevaid külgi ja katsumusi

• püüdke klassi liikmetele igati õpetada ja meelde tuletada nende kohustust
austada igat klassi liiget. Puuetega klassikaaslase aitamine võib olla kogu
klassi jaoks kristlik õppimiskogemus

• leidke parimad viisid lapse õpetamiseks, pidades nõu vanematega, teiste
pereliikmetega ja võimaluse korral ka lapsega

• enne puuetega laste palvetama või muul moel osalema kutsumist küsige, mida
nad tunnis osalemisest arvavad. Rõhutage iga lapse võimeid ja andeid ning
otsige viise, kuidas igaüks saaks tunnis mugavalt ja edukalt osaleda

• kohandage õppetunni materjale ja klassi keskkonda vastavalt puuetega laste
individuaalsetele vajadustele.

Täiendavaid materjale puuetega laste õpetamiseks on võimalik saada Kiriku jao-
tuskeskustest (vaadake jaotuskeskuse kataloogist „Materials for Those with
Disabilities”).
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Õpiku kohandamine 
Lastetoas kasutamiseks

LASTETOA KLASS Kes osalevad

Lapsed, kes on vähemalt 18 kuud vanad, kuid ei ole 1. jaanuaril veel kolmeaas-
tased, võivad käia oma vanemate soovil lastetoas. Iga lastetoa klassi jaoks
peaks olema kutsutud vähemalt kaks õpetajat. Kui õpetajad ei ole abikaasad,
peaksid nad olema ühest soost. Mõlemad õpetajad peaksid kogu Algühingu ajal
klassis olema.

Eesmärk

Lastetoa klassi eesmärgiks on luua armastav, turvaline, hästi organiseeritud koht,
kus väikelapsed võivad suurendada oma arusaamist Taevasest Isast ja
Jeesusest Kristusest ning oma armastust nende vastu, saada Kirikus positiivseid
kogemusi ja tõsta enesehinnangut. Lastetoa klass on esimeseks Kiriku kogemu-
seks, kus väga väikestele lastele õpetatakse evangeeliumi ning teiste laste ja
täiskasvanutega suhtlemist.

Füüsiline keskkond

Lastetoa ruum peaks olema puhas, rõõmus ja kutsuv ning asuma võimaluse kor-
ral tualettruumi lähedal. Lastetoa ruum peaks olema jaotatud eri piirkondadeks,
kus saab mängida (võimalusel vaiba või mati peal), lugeda ja tegutseda ning
õpetusi teha. Mänguasjad peaksid olema puhtad, turvalised ja heas seisukorras.
Ronimisvahendeid ei peaks kasutama.

Ajakava

Tavaliselt kestab lastetoa klassi tund 1 tund ja 40 minutit. See aeg peaks olema
jaotatud erinevateks osadeks, millest igaüks aitab kaasa õppetunni eesmärgile.

Püüdke kavandada õppetunde, mis järgivad sama ülesehitust, nädalast nädalas-
se. Korrapärase rutiini ja tuttavate üleminekute korral ühelt tegevuselt teisele tun-
nevad lapsed ennast turvaliselt. Järgnevat soovituslikku ülesehitust võib
korrigeerida vastavalt vajadusele:

Tervitus
Mäng: 35 minutit
Kogunemine: 10 minutit
Muusika: 10 minutit
Eine: 10 minutit
Õpetus: 10 minutit
Tegevus: 15 minutit
Lõpetamine: 10 minutit

Lastetoa lapsed ei lähe ühishetkeks või algus- ja lõpupalveks teiste laste juurde.

Tervitus: Kui lapsed tulevad lastetoa klassi, tervitage igaüht nimepidi. Aidake igal
lapsel tunda teie ja Taevase Isa armastust. Vaikne muusika aitab luua aupakliku,
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kutsuva õhkkonna. Lauliku „Children’s Songbook” laulude salvestused on saada-
val kassetina (52428) ja CD-na (50428).

Mäng: lubage lastel mängida segamatult mänguasjade, puslede, piltide või raa-
matutega. Innustage igat last valima mängimiseks korraga ainult üks ese ja pa-
nema see enne uue asja valimist tagasi selleks ettenähtud kohta. Ärge sundige
last mänguasja teise lapsega jagama, kui ta seda ei taha. Paljud selles eas lap-
sed ei ole emotsionaalselt või sotsiaalselt valmis asju jagama. Olge laste lähe-
dal, kuid ärge sekkuge liiga palju nende mängudesse. Mänguaja lõppedes
aidake lastel mänguasjad ära panna.

Sellel ajal võib läbi viia konkreetseid tegevusi (vt „Lastetoa tegevused ja män-
gud”, lk XVI–XX), kuid lapsi ei peaks sundima osalema.

Kogunemine: koguge lapsed laulu laulma ja palveks valmistuma. Paluge ühel
lapsel teha palve. Õpetage lapsi tegema lühikesi, lihtsaid palveid. Vajadusel
aidake neid. Pärast palvet laske lastel vabalt õpetajatega ja üksteisega rääkida
ning omavahel suhelda. Näidake oma sõnade ja tegudega armastust, soojust ja
austust. Olge peenetundelised ja paindlikud. Arutlege laste vajaduste üle ja selle
üle, mis neid huvitab. Sobivad arutluse teemad:

• hiljutised kogemused laste elus, näiteks uue lapse sünd perre või perega
matkamine;

• erilised pühad;

• ilm;

• loodusvaatlused;

• suhtlemisoskused (kuulamine, mänguasjade jagamine, muude heade
kommete järgimine);

• head teod.

Sel ajal võite kasutada liigutustega salme, painutus- ja sirutusharjutusi ja laule, et
aidata lastel rahutusest vabaneda.

Muusika: muusikat võib kasutada kogu Lastetoa tunni ajal rõõmsa, õdusa õhkkon-
na loomiseks, evangeeliumi sõnumi õpetamiseks; see aitab lastel tempot muuta
(vt „Lastetoa klassis kasutatav muusika”, lk XX–XXII). Lastele meeldib laulda näda-
late viisi samu laule. Lastetuppa võib paluda teisigi muusika osas abiks olema.

Eine: planeerige eine aeg vastavalt laste vajadustele. Eineks kuluv raha peaks tu-
lema Algühingu eelarvest. Kuna lastel on Lastetoas eine igal nädalal, peaksid
õpetajad küsima laste vanematelt, kas on mingeid toite, mida nad ei taha, et
nende lapsed sööksid (vt „Church Handbook of Instructions, Book 2”:
„Priesthood and Auxiliary Leaders”, 1998, lk 239). Enne eine serveerimist aidake
ühel lapsel toitu õnnistada.

Õpetus: selle õpiku õpetused on kirjutatud kolmeaastaste tasemel, kuid mitmed
õppetundide tegevused ja täiendavad tegevused on jõukohased ka väiksematele
lastele. Iga õppetund sisaldab ka täiendavaid tegevusi väikelastele. (Pange tähe-
le, et täiendavateks tegevusteks vajaminevad materjalid ja ettevalmistus ei ole
ära toodud iga õppetunni ettevalmistavas osas. Lugege hoolikalt iga plaanitava
tegevuse kirjeldust, et olla kindel, et teil on kõik vajalik olemas.)

Näited, kuidas selle õpiku õppetunde saab Lastetoa jaoks kohandada, on ära
toodud lehekülgedel X–XII. Õppetundide kohandamisel pidage meeles, et
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võtaksite palvemeelselt arvesse laste arusaamist ja huvisid. Tegevused peaksid
olema lühikesed ja mitmekesised, sest selles vanuses laste tähelepanu hajub kii-
resti. Lapsed õpivad kordamise kaudu, seepärast võite soovi korral korrata tege-
vust õppetunni jooksul või edasistes õppetundides. Lisaks saab väiksemate
laste õpetamisel abi järgmistest materjalidest: „Õppetundide ettevalmistamine”,
„Õppetundide läbiviimine”, „Klassis kasutatav muusika” ja „Näitlikud abivahen-
did” lehekülgedel VI–VIII.

Tegevus: valige selliseid tegevusi, nagu värvimine, voolimine, rollimängud, män-
gud ja nii edasi (vaata „Lastetoa tegevused ja mängud”, lk XVI–XX), mis on
toeks evangeeliumi sõnumile, lasevad suhelda ja pakuvad loovaid kogemusi.
Ärge muretsege, kui väiksemad lapsed tahavad minna tagasi mängima.

Lõpetamine: aidake lastel kõik mänguasjad ja materjalid ära panna, seejärel kor-
rake ja võtke lühidalt kokku tunnis õpetatud evangeeliumi sõnum. Aidake ühel
lapsel teha lõpupalve.

LASTE
ETTEVALMISTAMINE
LASTETUPPA
TULEMISEKS Mõned nädalad enne seda, kui laps tuleb Lastetuppa, peaks Algühingu juhatuse

esimene nõuandja andma lapse vanematele leheküljel XIII äratoodud meeldetu-
letuslehe ja korraldama kohtumise lapse vanemate ja Lastetoa õpetajate vahel.



Meeldetuletusleht lapse vanematele
Laps võib suhtuda esimest korda Lastetuppa minekusse innukuse või hirmu, naeratuse või pisaratega.
Lapse vanemad võivad palju ära teha, et teha nende lapse Lastetoa kogemus meeldivaks, kui nad valmis-
tavad last selleks varakult ette. Kui lapsed teavad, kuhu nad lähevad ja mida sealt oodata, on nad tavaliselt
innukad osalema. Need, kes tulevad vähese või eelneva selgituseta, võivad olla hirmul ja keelduda sinna
jäämast. Valmistage oma last Lastetuppa tulemiseks ette, tehes järgnevast niipalju kui võimalik:

XIII

_____1. Tehke oma lapsele Lastetoast õpetus
vähemalt kaks nädalat enne seda, kui
ta läheb sinna esimest korda;

_____2. Korraldage oma lapsele kohtumine
Lastetoa õpetajatega nädal või kaks
enne seda, kui ta esimest korda
Lastetuppa läheb;

_____3. Korraldage oma lapsele kohtumine
mõnede teiste Lastetoa lastega;

_____4. Rääkige nädala jooksul enne teie lapse
Lastetuppa minemist selle kohta
positiivseid asju;

_____5. Viige oma laps vaatama Lastetoa
ruumi, kui seal kedagi ei ole;

_____6. Päev varem tuletage oma lapsele meelde,
et homme algab Lastetoas käimine;

_____7. Andke oma lapsele esimesel
Lastetuppa minemise päeval ohtralt
aega, et valmistuda kirikusse
minemiseks. Ära kiirusta;

_____8. Jätke kõik oma lapse mänguasjad koju;

_____9. Enne lapse viimist Lastetuppa veenduge,
et ta oleks käinud tualetis ja kõht ei oleks
tühi. Laps, kellel on vaja mähet vahetada,
viiakse lapsevanema juurde;

_____ 10. Minge Lastetuppa õigeaegselt;

_____ 11. Kinnitage taas kord oma lapsele, et te
tulete hiljem tagasi. Tulge õigeaegselt
tagasi, et oma laps Lastetoa klassi
lõppedes sealt ära võtta;

_____ 12. Kui teie laps kardab, jääge esimesel
paaril korral koos temaga Lastetuppa;

_____ 13. Öelge Lastetoa õpetajatele, millises
klassis te Lastetoa ajal olete, et nad
saaksid tuua teie lapse vajaduse
korral teie juurde;

_____ 14. Teavitage Lastetoa õpetajaid, kui teie
lapsel on ebatavalisi probleeme,
näiteks toiduallergia;

_____ 15. Rääkige oma lapsega Lastetoa
kogemusest positiivselt ja soojalt.
Rääkige oma lapse Lastetoa klassi ja
õpetajate kohta häid sõnu;

_____ 16. Pidage meeles, et armastus ja
kannatlikkus aitavad teie lapsel saada
Lastetoast hea kogemuse.

Palun ärge viige oma last Lastetuppa, kui tal on üks järgnevatest haigusnähtudest:

• palavik

• nohu

• köha

• ebatavaline ärrituvus või pahur tuju

• oksendamine

• kõhulahtisus

• lööve

• silm jookseb vett

• täid

• haigus või viirus, mida on ravitud viimase 48
tunni jooksul antibiootikumidega

• ilmne lastehaiguse nakkuslik periood:

tuulerõuged (seitse päeva)

leetrid (kuni lööve kaob)

sarlakid (kuni lööve kaob)

mumps (kuni paistetus on taandunud, tavaliselt
seitse päeva)

naha pindmine põletik

Kui teie lapsel on allergia, mis põhjustab nohu,
köha või löövet, palun teavitage Lastetoa õpeta-
jaid, et teie lapse haigusnähud ei ole nakkavad.
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VÄIKELASTE
ISELOOMU-
OMADUSED Väikelaste iseloomuomaduste uurimine võib aidata teil paremini mõista teie klassi

laste käitumist. Kasutage neid teadmisi õppetundide ettevalmistamisel ja õpetamisel
ning lastega suhtlemisel. Pidage meeles, et need on üldised juhised, lapsed ei arene
kõik ühtviisi kiiresti ega käitu samas vanuses ühtmoodi. Lisainformatsiooni saami-
seks laste iseloomuomaduste kohta vaata „Teaching, No Greater Call”, lk 110–111.

Väikelapse vaimsed omadused

• Mõtleb lihtsalt ja mõistab sõna-sõnalt. Ei saa aru abstraktsetest mõistetest.

• On tähelepanelik lühikest aega (üks kuni kolm minutit).

• Esitab sageli küsimusi või ütleb kommentaare, mis ei ole teemaga seotud.

• On väga uudishimulik ja teadmisjanuline.

• On üldjuhul täis õhinat õppida ja proovida uusi asju.

• Meeldib kordamine.

• Oskab teha lihtsaid valikuid.

Väikelapse füüsilised omadused

• On üldjuhul väga aktiivne.

• Arendab marssimise, hüppamise ja plaksutamise oskusi.

• Muutub kiiresti rahutuks, ärrituvaks ja väsib ruttu.

• Leiab, et kergem on asju koost lahti võtta ja lammutada kui tagasi kokku panna.

Väikelapse sotsiaalsed omadused

• On usaldav.

• Üldjuhul armastab mängida üksinda.

• On sageli üsna isekas ja enesekeskne.

• On raskusi asjade jagamise ja millegi kordamööda tegemisega.

• Vaidleb sageli mänguasjade pärast.

Väikelapse emotsionaalsed omadused

• On üldjuhul valmis armastama ja olema armastatud.

• Sageli esineb emotsionaalseid tundepurskeid.

• Hakkab sageli kergesti nutma.

• Sagedased tujumuutused.

Väikelapse vaimsed omadused

• Meeldib teha palvet, kuid vajab selle juures abi.

• Võib hakata õppima aupaklikkuse tähendust.

• On Vaimule tundlik.

• Mõistab, et Taevane Isa ja Jeesus Kristus armastavad meid.

• Saab aru peamistest vaimsetest mõistetest.
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VÕIMALIKUD
PROBLEEMID
LASTETOAS 
JA NENDE
LAHENDUSED Isegi parimas Lastetoas rikuvad lapsed aeg-ajalt korda. Järgnevalt mõned levi-

numad käitumisprobleemid ja soovitused nende lahendamiseks.

Probleem

Lapsevanem ütleb teile, et laps
ei taha Lastetuppa tulla. Laps
karjub ja nutab, kui vanem
püüab lahkuda.

Laps tundub teid või teisi lapsi
kartvat, uitab sihitult Lastetoas
ringi ega räägi kellegagi.

Laps hoiab terve Lastetoa aja
teie jalast kinni ja püüab teile
sülle istuda.

Õpetuse ajal tõusevad mitu last
püsti ja lahkuvad enne tegevu-
se lõppu.

Laps ei istu vaikselt ja ei kuula.
Ta tõukab ja kisub lähedal istu-
vaid lapsi.

Lapsed hakkavad kaklema ühe
mänguasja pärast. Üks laps
lööb või hammustab teist, et
mänguasja endale saada.

Laps hakkab mängima lennuta-
des mänguasja ringi, seda ta-
gudes või visates. Seejärel
jookseb laps klassi teise otsa.

Võimalik lahendus

Soovitage vanematel oma lapsi juba aegsasti
Lastetoa jaoks ette valmistada (vaata „Laste 
ettevalmistamine Lastetuppa tulemiseks” lk
XII–XIII). Paluge vanemal seniks tundi jääda, ku-
ni laps maha rahuneb ja asi laheneb. Abiks võib
olla mõne teise täiskasvanu kutsumine nutvat
last hoidma, et aidata tal tunda end turvaliselt.

Olge rahulik; ärge avaldage lapsele survet.
Andke talle aega teiega, teiste lastega ning
ümbritsevaga tuttavaks saada. Aeg-ajalt hajuta-
ge lapse kartusi ja soovitage tal proovida mõn-
da tegevust. Aidake lapsel kogeda midagi head.

Väikelapsed vajavad soojust ja tähelepanu.
Aeg-ajalt lapse süleshoidmine ja temaga rää-
kimine mõjub tavaliselt hästi. Seejärel julgus-
tage last osa võtma Lastetoa tegevusest.

Olge tähelepanelikud ja teadke iga lapse vaja-
dusi, huve ja tähelepanuvõime suurust. Pange
tähele igavuse ja rahutuse tundemärke, nii saate
muuta tegevusi, et need vastaksid laste huvide-
le. Ärge sundige last üheski tegevuses osalema.
Kui mõned lapsed tahavad minna tagasi män-
guasjadega mängima, laske neil seda teha.

Teine õpetaja võib suunata lapse tähelepanu
tegevusele, mida esimene õpetaja juhib.
Andke lapsele midagi kätte, nii et ta oleks tun-
ni või tegevusega aktiivselt seotud.

Lapsed saavad vahel erimeelsuste lahendami-
sega ise hakkama, kuid te peaksite vajadusel
sekkuma, et lapsed teineteisele haiget ei teeks
ega asju ei lõhuks. Te võite soovitada lastele,
kuidas nende probleeme saaks lahendada.

Te peate sellise käitumise lõpetama. Selgitage
lapsele, miks ta ei saa selliselt käituda; seejä-
rel suunake laps teise tegevuse juurde.
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Laps võtab riiulilt ühe mängu-
asja teise järel ja keeldub neid
tagasi panemast.

Laps hakkab vinguma ja karju-
ma. Kui te püüate teda lohuta-
da, ütleb ta: „Sa ei meeldi
mulle” ja tõmbub eemale.

Laps küsib: „Millal mu ema tu-
leb? Millal ma võin koju minna?”

TEGEVUSED JA
MÄNGUD
LASTETOAS Kasutage selles osas toodud tegevusi Lastetoa mänguaja või tegevuse ajal omal

valikul. Te võite kasutada kõike, mis vastab konkreetsele Lastetoa õppetunnile ka
Lastetoa tunni ajal ning tegevusi tundidest võib kasutada ka mängu ajal. Võimaldage
lastele tegutsemist ka mänguaja jooksul, kuid ärge nõudke lastelt osalemist. Mõned
lapsed võivad eelistada mängida kogu mänguaja mänguasjadega.

Kunstiline tegevus

Kunstikogemus võib olla nauditav ning aidata lastel arendada eneseusku, loo-
vust, käelist vilumust, silma-käe koordinatsiooni ja teadlikkust oma meeltest.
Kunst võib olla ka väga rahuldustpakkuv viis oma isikupära väljendamiseks.
Kasutage oma kujutlusvõimet ja loovust sobivate kunstiprojektide planeerimisel
oma klassis.

Alljärgnevad juhised võivad aidata teil planeerida loovaid kunstiprojekte:

• projektid olgu lihtsad;

• olge ette valmistunud. Varuge kõik vajalikud õppevahendid ning teadke, kuidas
projekti läbi viia;

• olge paindlikud. Kui olete paindlik, siis te ei ärritu kui projekt ei kulge
plaanipäraselt. Pidage meeles, et lapsed on tihti rohkem huvitatud neile antud
õppevahenditega katsetamisest kui projekti lõpetamisest;

• olge positiivne ja näidake üles huvi selle vastu, mida lapsed teevad ning kiitke
neid siiralt;

• olge mitmekesine. Planeerige projekte, mis laseksid lastel kasutada
mitmesuguseid õppevahendeid ja meetodeid nädalast nädalasse;

• olge taktitundeline. Väikesed lapsed ei püüa alati oma kunstiga midagi
kujutada. Neile meeldib lihtsalt pakutud õppevahenditega eksperimenteerida.
Kui te soovite kommenteerida lapse tööd, öelge: „Räägi mulle oma pildist,”
selle asemel, et küsida: „Mis see on?”

• aidake minimaalselt. Aidake, kui see on vajalik, kuid laske lastel teha omaenda
tööd;

Korrake leebelt, kuid kindlalt üle, kuidas peab
käituma. Näidake lapsele, kuidas mänguasju
ära panna. Julgustage last panema iga män-
guasi tagasi enne uue võtmist.

Väikesed lapsed satuvad tavaliselt kergelt se-
gadusse. Näidake lapsele mõnda erilist män-
guasja ning soovitage, et sellega mängimine
võib lõbus olla. Kui see ei toimi, proovige lugu
või raamatut. Lapse pisarate pühkimine aitab
vahel nutmist lõpetada. Kui laps nuttu ei jäta,
viige ta lapsevanema juurde.

Kinnitage lapsele, et tema vanemad tulevad
tagasi. Rääkige sellest, mis veel plaanis on,
enne seda, kui on aeg koju minna.
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Värvimine muusika ajal

Vajalikud õppevahendid: salvestatud muusika või instrumendid, paber ja rasva-
kriidid või värvipliiatsid.

Pange muusika mängima, kui lapsed värvivad. Laske neil värvida nii, nagu muu-
sika neid selleks ajendab.

KollaaÏ

KollaaÏ on pilt, mis on saadud, liimides kokku paberi, fotode või muude materja-
lide tükke.

Vajalikud õppevahendid: kollaaÏiks võib kasutada peaaegu iga materjali: kingipaki-
paberit, pabertaskurätti, tapeeti, puulehti, liiva ja makaronitooteid. Teil on vaja iga
lapse jaoks liimi või kliistrit ning paberilehte või mingit muud tasase pinnaga asja
(mis oleks kollaaÏi põhjaks).

Laske lastel valida materjalid, mida nad liimivad kollaaÏi põhjale. Laske neil luua,
mida iganes nad soovivad.

Makaronikee

Vajalikud õppevahendid: suured keetmata makaronid (või kõrretükid või mõni
muu materjal, mida oleks kerge nööri otsa ajada), pikk nööri- või lõngajupp iga
lapse jaoks ning liim või vaha.

Tehke iga nööri- või lõngajupi üks ots kõvaks, kastes selle liimi või vaha sisse.
Pärast kuivamist on see piisavalt jäik, et saaks asju nööri otsa ajada. Tehke nööri
teise otsa sõlm, et makaronid maha ei libiseks. Laske lastel ajada makaronid nöö-
ri otsa ning kui lapsed on lõpetanud, siis sõlmige iga nööri mõlemad otsad kokku.

Lihtne voolimistainas

Vajalikud ained:

2 kl jahu
1 kl soola
1 spl toiduõli
3/4 kl vett
toiduvärvi (valikuliselt)

Segage kokku jahu ja sool. Lisage õli ja piisavalt vett, et anda segule savitaoline
konsistents. Lisage vähehaaval vett, kuni segu on sitke, kuid mitte kleepuv.
Segage ja sõtkuge kergelt. (Kui te soovite tainast värvida, lisage veele toiduvärvi
enne vee lisamist soolale ja jahule.)

Valmistage voolimistainas kodus enne Lastetoa tundi ning säilitage seda võima-
lusel õhukindlas nõus. Võtke paber (vahapaber sobib selleks eriti hästi) ja laota-
ge see lauale, kus lapsed voolimistainast kasutama hakkavad.

Mängud ja liigutustega salmid

Lapsed armastavad teha asju, millega on seotud liigutused, nagu luuletuse või
lauluga kaasnev lihtne mäng või tegevus. Paljud liigutustega salmid sisalduvad
õppetundides ning mõned lihtsad mängud on toodud ära allpool. Kui lapsed
tunnevad mingist tegevusest rõõmu, võib seda kasutada aasta jooksul mitmeid
kordi mitte ainult õppetundides, kus seda on mainitud.
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Alljärgnevad juhised on teile abiks lastele uute liigutustega salmide õpetamisel:

• õppige liikumisega salm ise enne tundi pähe;

• öelge esmalt lastele sõnad ja näidake liigutusi, viimast rõhutades. Seejärel
paluge lastel kaasa teha;

• tegutsege aeglaselt, nii et lapsed mõistaksid sõnu ja liikumist;

• mõnikord kasutage liigutustega salmi meeldejätmiseks näitlikke abivahendeid.
Lapsed on tähelepanelikud ja õpivad paremini, kui neil on midagi vaadata;

• kui lapsed muutuvad rahutuks, lühendage liigutustega salmi. Kui liigutustega
salm on pikk, võite te soovi korral aidata lastel teha liigutusi sel ajal, kui teie
sõnu ette ütlete.

Harduse luuletused

Kasutage alljärgnevaid luuletusi, kui lapsed on muutunud rahutuks ning vajavad
veidi abi olemaks aupaklikud. Kasutades seda iga nädal ühel ja samal ajal, har-
juvad lapsed teadma, millal on aeg algus- või lõpupalveks. Aidake lastel lausuda
sõnu ja improviseerida sõnadele vastavaid liigutusi.

Lahku, kokku (käed)

Lahku, kokku,
lahku, kokku,
siis üks väike plaks.
Lahku, kokku,
lahku, kokku
ja siis sülle naks.

Ma käsi plaksutan

Ma käsi plaksutan,
neid rõõmsalt raputan.
Ma nendega teen ringi,
et puudutada kingi.
Siis veidi vahet pean,
käed põlvedele sean.

Ma jalgu raputan
ja juukseid saputan.
Ma pööran ringi enda
ja paitan oma venda,
siis rahunen ma maha
ja istun laua taha.

Kord ma olen hiiglane, kord ma olen väikene

Kasutage järgmist painutus-sirutussalmi, kui lapsed on pikalt istunud ja vajavad
liikumist. Soovi korral korrake.

Kord ma olen hiiglane – väga suur ja pikk. (tõuse püsti ja siis kikivarvule)

Kord ma olen väikene – nagu päkapikk. (kummarda, siis kükita maha)

Kord hiiglane, kord päkapikk. (tõuse püsti, siis kükita maha)

Ütle sa, kes olen ma? (tõuse püsti või kükita maha; lase lastel öelda, kas nad on
hiiglased või väikesed)
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Väike seeme

Rääkige lastele, kuidas seemned maha külvatakse, ning aidake neil mängida
kasvavaid seemneid. Öelge: „Mängime, et me oleme väikesed seemned” (küki-
tage maha või kägarduge ning sulgege silmad). „Päike tuli välja ja soojendas
seemneid.” „Vihm sadas maha ja ütles: „Seemnetest sirguvad taimed” (avage
silmad ja hakake sirutama). „Tõuske mullast üles, väikesed taimed, et te saak-
site kasvada”(tõuske püsti ja sirutage käed pea kohale). „Väikesed seemned,
teist on kasvanud kaunid lilled (või kõrged puud).”

Läheme vanaema (või vanaisa) juurde

Öelge: „Mängime, et me läheme vanaema (või vanaisa) juurde.” „Esmalt me
peame mantli selga panema (või riietuma).” (mängige mantli selga panemist või
riietumist) „Istume autosse (või bussi).” (mängige ukse avamist ja sõitmist) „Oh,
see tee on auklik.” (tehke läbi aukude sõitmise liigutusi) „Vaadake, lehvitame po-
litseinikule.” (tehke lehvitamise liigutusi) „Me oleme peaaegu kohal.” „Sealt tuleb-
ki vanaema (või vanaisa).” „Tehkem talle kõvasti kalli-kalli.” (mängige vanaema
või vanaisa kallistamist)

Vanemate abistamine

Pange lapsed tegema liigutusi, mis väljendavad nende vanemate abistamist. Te
võite öelda: „Teeme nüüd nii, nagu pühiksime põrandat.” Lapsed teevad, nagu
pühiksid nad põrandat. Te võite jätkata, tehes korda voodi, pestes akent, pühki-
des tolmu, riisudes lehti, kaevates aias maad, pestes autot või tehes midagi
muud teie kandile omast tegevust.

Palli veeretamise mäng

Vajalikud vahendid: pall.

Lapsed istuvad poolringis. Teie istute nende ees ja veeretate palli ühele lapsele,
öeldes selle lapse nime või küsides õppetunniga seotud küsimuse. Laps veere-
tab palli teile tagasi ja ütleb teie nime või vastab küsimusele. Jälgige, et iga laps
saaks vähemalt korra palli veeretada. Seda mängu võib mängida ka püsti seis-
tes, ulatades palli edasi ja tagasi.

Kokkusobivad kujundid

Vajalikud vahendid: värviline paber, käärid.

Tehke värvilist paberit kasutades igast järgnevast kujundist üks suur ja üks väike
siluettpilt: ruut, ring, kolmnurk, süda, kaheksanurk ja ovaal. Laotage kujundid põ-
randale. Iga laps asetab väikesed kujundid kordamööda vastavate suurte kujun-
dite peale. Vahelduseks lõigake samad kujundid välja erinevat värvi paberist ja
laske lastel sobitada kujundite asemel kokku värve.

Muusikalised kujundid

Vajalikud vahendid: erinevat värvi paberist või riidest väljalõigatud ringid, salves-
tatud muusika või pillid, kassett (valikuline).

Teipige või asetage ringid põrandale suurde ringi. Laske lastel kõndida muusika
saatel väljaspool suurt ringi. Kui muusika peatub, ütleb iga laps mis värvi on ring,
mille kõrval ta seisab. Vahelduseks kasutage erinevaid kujundeid ning laske las-
tel nimetada värv ja kujund.
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Liivakoti viskamine

Vajalikud vahendid: liivakotid, karp, korv või sihtmärk (lõigake kõvale alusele kin-
nitatud pildi sisse augud).

Laske lastel visata liivakotte karpi, korvi või sihtmärgi pihta. (Te võite teha liivako-
tid või sihtmärgid, mis sobiksid kokku vastava püha või õppetunniga.) Lapsed
võivad samuti visata liivakotte üksteise otsa pandud klotside või karpide pihta.

Kujud

Vajalikud vahendid: salvestatud muusika või muusikainstrumendid.

Laske lastel liikuda mööda ruumi, kui muusika mängib. Muusika lõppedes seisa-
vad lapsed täiesti liikumatult nagu kujud. Lapsed võivad jälle liikuda, kui muusika
mängima hakkab, kuid nad peavad liikumatult seisma jääma, kui see lõppeb.

LASTETOA
KLASSIS
KASUTATAV
MUUSIKA Muusika loob Lastetoa klassis sooja ja armastava õhkkonna, tehes Algühingu

rõõmsaks paigaks. Lastetoaealised lapsed tahavad ja on valmis õppima
Taevasest Isast ja Jeesusest Kristusest, neist endist ja sellest imelisest maail-
mast. Nende jaoks on oluline õppida muusika kaudu. Lapsed võivad muusikast
rõõmu tunda mitmel moel. Nad võivad laulda, mängida pillidel, liikuda muusika
järgi ning seda kuulata. Vaadake „Klassis kasutatav muusika” lk VIII täiendavat
infot selle kohta, kuidas kasutada muusikat väikelaste õpetamisel.

Laulmine

Väikelapsed ei pruugi tahta koos teiega laulda (väga väikesed lapsed ei pruugi
osata koos teiega laulda), kuid nad tunnevad rõõmu, kui teie laulate ning õpivad
tihti laulude kaudu olulisi põhimõtteid. Innustage lapsi laulma, kuid ärge muretse-
ge, kui nad seda ei tee. Lapsed, kes ei oska koos teiega laulda, võivad tunda
rõõmu, tehes lihtsaid liigutusi samal ajal, kui teie laulate.

Te võite soovi korral kasutada iga nädal sama laulu, kui te alustate erinevaid te-
gevusi. Kui lapsed kuulevad tuttavat meloodiat, teavad nad, milline tegevus al-
gab. Te võite ka muuta laulude sõnu, et need vastaksid laste tegevusele. Laulge
laste lemmiklaule aasta jooksul mitmeid kordi.

Järgmised lastelauliku (Children’s Songbook) laulud sobivad eriti hästi Lastetoas
kasutamiseks. Laulude tõlked leiate Algühingu laulumapist. Anname ka mõnin-
gaid juhiseid, kuidas võite sõnu kohandada. Võite kasutada laulude kohandami-
seks ka oma ideid.

• “Õnnelik pere” (lk 198) (©1975 Kõik õigused kuuluvad Pioneer Music Press,
Inc-le.). Laulge õnnelikust Lastetoast või Algühingust. Võite kasutada laulu ka
tervitusena: “Ma näen Katit, ta näeb mind ...”

• „Tee nii kuis mina“ (lk 276). Kasutage seda laulu juhiste andmiseks. Näiteks toa
ära koristamiseks, laste kogunemiseks jne.

• „Tore töö“ (lk 253)

• „On pere koos“ (lk 261)

• „Kui sul tuju hea“ (lk 266)
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• „Kord seal oli lumememm“ (lk 249) (© 1981 Kõik õigused kuuluvad Pioneer
Music Press, Inc-le.). Looge uusi salme teiste looduses olevate asjade kohta:
„Kord seal oli puuke, pisikene ...“

• „Vihma sajab kõikjale“ (lk 241)

• „Lauluan ma“ (lk 253). Laulge hüppamisest: „Hop, hop, hop, nii hüppan ma.
Mul meeldib hüpata, hop, hop, hop!“ Mõelge välja uusi sõnu erinevate
tegevuste kohta.

• „Naeratused“ (lk 267)

• „Popkorni ime“ (lk 242)

Muusikariistad

Hankige lastele mängimiseks lihtsad muusikariistad või valmistage need ise.

Flööt või pasun: tehke mõned augud papptoru küljele (sellisse, mida kasutatakse
kingipakkepaberite, paberkäterättide või muude paberirullide sees). Eriliseks
efektiks kinnitage kleeplindiga ühte otsa tsellofaanpaber. Heli tekitamiseks ümi-
sege või laulge torusse.

Klotsid: lõigake umbes 2,5 cm paksusest lauast kaks 5x10 cm suurust klotsi.
Lõigake kaks väiksemat umbes 2,5x6 cm suurust klotsi. Lihvige liivapaberiga
maha klotside teravad nurgad ja võimalikud pinnud. Asetage väiksem klots suu-
rema klotsi keskele ning kinnitage kindlalt naeltega. Pange iga klotsipaari alla
tükk liivapaberit. Heli tekitamiseks lööge klotse kokku või hõõruge liivapaberi tük-
ke teineteise vastu.

Kõristi: pange maisiterad või kuivatatud oad teravate servadeta metallpurki või
papptopsi. Laske lastel purgid või topsid kaunistada. Kinnitage purk kindlalt
kleeplindiga, et lapsed ei saaks selle sisu süüa ega sellega mängida. Heli tekita-
miseks raputage.

Kuljused: õmmelge kuljused riideriba külge. Heli tekitamiseks raputage.

Muusika järgi liikumine

Loov liikumine muusika järgi aitab lastel kasutada oma energiat konstruktiivselt 
ja arendab nende võimet oma aju loovalt kasutada. Laulge, mängige klaverit või
muud pilli või kasutage salvestatud muusikat, et lapsed saaksid liikuda.

Et kaasata lapsi muusika järgi liikuma, võite

• suunata lapsi muusika järgi jooksma, hüppama, kummardama, keerutama,
käima kikivarvul, roomama, kepslema või end sirutama. Laske lastel
kordamööda öelda, mida teha;

• mängige või laulge laule erinevas tempos ning laske lastel joosta või kõndida
vastavalt muusikale;

• laske lastel liikuda muusika järgi ja lehvitada värvilisi rätikuid või paberist
serpentiine;

• kasutage liikumisega laule, kui lapsed vajavad tempo muutmist. Kui lapsed on
kaua istunud, oleks kohane liikumisega laul, mis rakendab suuri lihaseid ja
võimaldab palju liikumist. Kui lapsed on liikunud ja vajavad rahustamist, võib olla
tõhus selline liigutustega laul, mis kasutab väikseid lihaseid ajal, mil lapsed istuvad.
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Kuulamine

Võimaluse korral kasutage lauliku „Children’s Songbook” instrumentaalosa sal-
vestust kassettidel (52505) või CD-l (50505).

Lastel võib tekkida raskusi muusikale keskendumisega, kui nad üksnes kuulama
panna. Kombineerige kuulamine laulmise, liikumise või muude tegevustega, na-
gu järgmistes näidetes:

• laske lastel lesida põrandal ja kuulata erinevat liiki muusikat. Rääkige nendega,
mida nad muusikat kuulates tunnevad. Siis laske neil näidata, kuidas nad
tunnevad;

• mängige marsimuusikat ja laske lastel mööda ruumi marssida;

• laske lastel muusikale rütmi kaasa plaksutada.

NÄITEID
ÕPPETUNDIDE
KOHANDAMISEST Järgnevad näited on selle kohta, kuidas käesoleva õpiku kahte õppetundi saaks

kohandada Lastetoas kasutamiseks. Lugedes näiteid pöörake tähelepanu erine-
vatele põhimõtetele, mida on kasutatud.

Iga õppetunni osa on keskendunud lihtsale evangeeliumi sõnumile. Tegevused ja
muusika peaksid aitama kaasa, et lapsed hakkaksid mõistma põhilisi evangee-
liumi aluseid ja mõisteid.

Valitud on ainult mõned osad algupärasest õppetunnist. See aitab hoida õppe-
tundi lihtsa, aktiivse ja kohasena Lastetoa ealistele lastele.

Valitud tegevused ei esine algupärases õppetunnis mitte alati samas järjekorras.
Õppetunni jooksul tehtavad tegevused peaksid olema korraldatud selliselt, et
nad aitaksid parimal viisil Lastetoa ealistel lastel mõista evangeeliumi sõnumit.

6. õppetund: Taevane Isa ja Jeesus armastavad mind

Tervitus Üks võimalus aupakliku õhkkonna loomiseks Lastetoas on muusika mängimine
„Children’s Songbook”-i helikassettidelt või CD-lt. Õppetunni evangeeliumisõnu-
mi sissejuhatuseks võite te anda igale lapsele sildi, kus on kirjas: „Taevane Isa ja
Jeesus armastavad mind” (vaata Täiendavad tegevused 6, lk 22).

Mäng 35 minutit

Leidke mänguajaks võimalusi, mis aitavad lastel mõelda Taevasele Isale ja
Jeesusele Kristusele. Näiteks võite õpetada lastele, et Taevane Isa ja Jeesus on
õnnelikud, kui me oleme üksteise vastu lahked, ning et nad armastavad meid vä-
ga. Te võite ka aidata lastel meelde tuletada eelmise nädala õppetundi, küsides
neilt: „Kes on Taevase Isa poeg?”

Kogunemine 10 minutit

Kogunemise aega võib samuti kasutada laste ettevalmistamiseks õppetunniks.
Alustage laulu laulmisega ning aidake lapsel palvetada. Seejärel aidake lastel
õppetunniks valmistuda, küsides neilt, kes andis meile selle kauni maa, evan-
geeliumi ja Kiriku (vaadake Tähelepanu koondav tegevus, lk 19).
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Muusika 10 minutit

Muusika võib olla väga tõhus vahend, mis aitab Lastetoa ealistel lastel evangee-
liumi sõnumit õppida. Näiteks võite te selles õppetunnis aidata lastel mõelda
Taevasele Isale ja Jeesusele, lauldes või lugedes laulu „Mu isa elab, tean” sõnu.
Kui aeg lubab, korrake laule eelmistest õppetundidest.

Eine 10 minutit

Ehkki siin ei kasutata ühtki tegevust, mis kinnistaks evangeeliumi sõnumit, võite te
lastele meelde tuletada, et Taevane Isa ja Jeesus armastavad meid ning et me peak-
sime neid tänama kõige, ka toidu eest. Seejärel paluge ühel lapsel toitu õnnistada.

Õpetus 10 minutit

Sellel õppetunnil on mitmeid jaotisi, mida võib kasutada, aitamaks lastetoaealised
lastel mõista, et Taevane Isa ja Jeesus neid armastavad. Näiteks võite te kasutada
järgmisi jaotisi 6. õppetunnist:

• Taevane Isa ja Jeesus Kristus annavad meile õnnistusi (lk 19)

• Taevane Isa ja Jeesus Kristus armastavad igaühte meist (lk 21)

• täiendav tegevus 2 (lk 21)

• täiendav tegevus 1 (lk 21)

Tegevus 15 minutit

Tegevus annab lastele võimalusi loovuseks ja oma energia juhtimiseks. Kus või-
malik, peaksid tegevused aitama kinnistada evangeeliumi sõnumit. Näiteks võite
te mängida palliveeretamise mängu (lk XIX), esitades küsimusi, mis aitavad
evangeeliumi sõnumit kinnistada.

Lõpetamine 10 minutit

Kasutage tunni lõppu selleks, et tuletate lastele meelde, et Taevane Isa ja Jeesus ar-
mastavad igaühte neist ja tunnevad neid nimepidi. Rääkige oma tänust õnnistuste
eest, mida Taevane Isa ja Jeesus on teile andnud. Aidake ühel lapsel teha lõpupalve.

10. õppetund: Ma olen tänulik puude, taimede ja lillede eest

Tervitus Tervitage igat last nimepidi, kui nad Lastetuppa tulevad. Kui te neid tervitate, tut-
vustage neile õppetunni teemat, öeldes neile, et täna õpivad nad taimedest, lille-
dest ja puudest.

Mäng 35 minutit

Valmistage mängu ajal lapsed õppetunniks ette, rääkides neile paljudest kauni-
test asjadest selles maailmas, mis Taevane Isa ja Jeesus Kristus meile loonud
on, et me võiks neist rõõmu tunda.

Kogunemine 10 minutit

Laulge laul; seejärel aidake lapsel palvetada. Selleks õppetunniks võiksite te võt-
ta kaasa taime, mida lapsed saaksid vaadata, katsuda ja nuusutada. Seejärel
väljendage oma tänulikkust taimede, lillede ja puude eest (vaadake Täiendavad
tegevused 2, lk 37).
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Muusika 10 minutit

Laulge mõnda laulu, mis sobib tunni teemaga. Kui aeg lubab, võite te korrata ka
laule eelmistest õppetundidest.

Eine 10 minutit

Kui võimalik, alustage einet evangeeliumi sõnumiga seotud lihtsa tegevusega.
Näiteks võib selles õppetunnis eine koosneda leivast ja puuviljast. Selgitage las-
tele, et need asjad saadakse puudest, taimedest ja lilledest (vaadake tegevuse
kirjeldust leheküljel 36). Seejärel aidake ühel lapsel toitu õnnistada.

Õpetus 10 minutit

Valige need osad õppetunnist, mis aitaksid lastel mõista evangeeliumi sõnumit.
Näiteks võite te aidata lastel mõista, kuidas puud, taimed ja lilled kasvavad, lõi-
gates lahti puuvilja, et lapsed saaksid näha selle seemneid. Selgitage, mis peab
seemnetega juhtuma, et nad läheksid kasvama ja neist saaks omakorda vilja
(vaadake Täiendav tegevus 4, lk 37). Seejärel aidake lastel külvata seemned
mullaga täidetud pabertopsidesse (vaadake Täiendav tegevus 1, lk 37).

Tegevus 15 minutit

Pärast õppetundi võib mängida vaikne muusika, mille ajal lapsed värvivad puu-
de, taimede ja lillede pilte. Tegevuse võib valida õppetunnist või nimekirjast, mis
on ära toodud lehekülgedel XVI–XVII. Mõned lapsed võivad eelistada mängida
sel ajal mänguasjadega. Võimaldage lastele tegevus, kuid ärge nõudke neilt
osalemist.

Lõpetamine 10 minutit

Lõpetamine on mõeldud evangeeliumi sõnumi kokkuvõtmiseks ja aitamaks lapsi
palveks valmistuda. Seejärel aidake ühel lapsel teha lõpupalve.



Ma olen Jumala laps

1

1.
õppetund

EESMÄRK Aidata igal lapsel mõista, et me oleme meid tundva ja armastava Taevase Isa
vaimulapsed.

ETTEVALMISTUS 1. Uurige palvemeelselt järgmisi pühakirjakohti: 2. Moosese 2:1–10; Laulud 82:6;
Õpetus ja Lepingud 138:55–56 ja Moosese 1:1–6. Vaadake samuti „Evangeeliumi
aluste” (31129 124) 2. peatükki.

2. Pidades nõu laste vanematega, uurige iga lapse kohta välja kaks või kolm
head omadust.

3. Vajalikud õppevahendid:
a. Piibel ja Kallihinnaline Pärl.
b. Liivakott või väike pehme ese.
c. Pilt 1-1 „Maailm” (62196); pilt 1-2 „Mooses kõrkjates” (Kunstitööd evangee-

liumist 106; 62063).

4. Tehke vajalikud ettevalmistused igaks täiendavaks tegevuseks, mida te kasu-
tada tahate.

ÕPITEGEVUS Paluge ühel lapsel teha alguspalve.

Tähelepanu 
koondav tegevus

Laulge koos lastega „Olen Jumala laps” (Kiriku lauluraamat, lk 58).

Olen Jumala laps,
mind siia saatis Ta.
Mul maise kodu andis Ta
ja kallid vanemad.

Juhatage, aidake mul
leida õige tee,
elamaks koos Temaga,
mis tegema pean veel.

Visake liivakott või pehme ese lapsele, öeldes: „Ma tunnen Jumala last, kelle ni-
mi on ....” Laske lapsel öelda oma nimi ja visata liivakott teile tagasi. Korrake se-
da tegevust, kuni kõik on saanud kaasa mängida.

Me oleme Taevase Isa vaimulapsed

• Kes on Taevane Isa? (Kasutage laste vastuseid, et selgitada seda õppetunni
osa lastele arusaadaval moel.)

Näidake pilti 1-1, „Maailm”. Selgitage, et enne maa peale sündimist elasime me
koos Taevase Isaga taevas. Seal olime me vaimud. Vaim on midagi meie sees,
mis teeb meid elavaks. Kui me vaimud olime, ei olnud meil liha ja luid, nagu on
meie kehal praegu, kuid me nägime välja samasugused.
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Selgitage, et Taevane Isa on meie vaimu isa ja me oleme Tema vaimulapsed. Me
ei mäleta, kuidas me elasime koos Taevase Isaga enne maa peale tulemist, kuid
me teame, et me oleme Tema vaimulapsed, sest me loeme seda pühakirjadest.

Näidake Piiblit ja lugege Laulud 82:6, selgitades, et Kõigekõrgem tähendab
Taevast Isa. Rõhutage, et iga maa peal olev inimene on Taevase Isa laps.

Laul Laulge taas „Olen Jumala laps”. Selgitage, et Jumal on Taevase Isa teine nimi.

Taevane Isa tunneb ja armastab meid

Selgitage, et Taevane Isa armastab igaühte meist väga, sest meie oleme Tema

lapsed. Ta teab meie nime ja kõike meie kohta. Ta teab, mis meid õnnelikuks

teeb ja mis meid kurvastab. Ta teab, mis on igaühe jaoks meist parim.

Tegevus Korrake koos lastega alljärgnevat salmi mitu korda, tehes liigutusi kaasa:

Taevane Isa tunneb mind

Mu Taevane Isa mind tunneb ja teab. (näidake enda suunas)

Mis teha mul meeldib, Ta meeles peab.

Ta teab minu nime ja kus elan ma, (moodustage katus, asetades sõrmeotsad kokku)

ning mina tean seda, et mind armastab Ta. (kallistage ennast)

On Isa mu kõrval, kui kurb olen ma, (tõmmake sõrmedega suunurgad allapoole)

kui lõbusalt keksin, mu kõrval on Ta. (keksige kohapeal)

Nii hea, et on keegi, kes minu kõrval käib, (patsutage käega vastu oma külge)

siis maailm palju rõõmsam ja kaunim mulle näib. (tehke naerunägu)

Paluge ühel lapsel tulla klassi ette. Tuginedes lastevanematelt kuuldule, selgitage,

et Taevane Isa teab selle lapse häid omadusi. Näiteks võite te öelda: „Taevane Isa

teab, et Kati aitab väga oma ema, hoiab oma õde, ning on tavaliselt rõõmus ja

naerusuine. Jätkake, kuni iga laps on klassi ees käinud.

Selgitage, et kui me teeme lahkeid ja armastavaid tegusid, siis oleme Taevase

Isa sarnased.

Me saame olla Taevase Isa sarnased

• Kuidas kutsutakse koerapoegi?

• Kelleks kutsikas suureks kasvades saab?

• Kuidas kutsutakse kanapoegi?

• Kelleks tibu suureks kasvades saab?

Selgitage, et nii nagu loomad on suureks kasvades oma vanemate moodi, nii
kasvame ka meie suureks ja oleme oma vanemate moodi. Taevane Isa on meie
vaimude isa, niisiis saame me kasvada, et olla Tema moodi. Taevane Isa on ar-
mastav, hea ja lahke ning Ta tahab meid aidata. Kui me oleme armastavad, head
ja lahked, oleme me Taevase Isa sarnased. Selgitage, et me peaksime iga päev
püüdma saada rohkem Taevase Isa sarnaseks.
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Taevasel Isal on meie jaoks tähtis töö

Lugu Näidake pilti 1-2 „Mooses kõrkjates” ja jutustage lugu, kuidas vaarao tütar pääs-
tis hällis lamava Moosese ohust, nagu on kirjas 2. Moosese 2:1–10.

Selgitage, et Mooses kasvas, et olla üks Taevase Isa tähtsatest abilistest, nimelt
prohvet. Taevane Isa rääkis Moosesele, et Mooses on Tema poeg (vaata Moosese
1:4,6) ja et Tal on Moosese jaoks tähtis töö. Lugege lastele Moosese 1:6 esimene
lause. Mooses tegi seda tööd, kui ta tõi iisraellased välja Egiptusest, kus neid vä-
ga julmalt koheldi, teisele maale, kus Mooses neile Taevase Isa käske õpetas.

Laske lastel ükshaaval klassi ette tulla ja aidake igaühel korrata Moosese 1:6 esi-
mest lauset, pannes sinna omaenda nime: „Mul on sinu jaoks töö, (lapse nimi),
mu poeg /tütar.”

Selgitage, et Taevaisal on meie jaoks tähtsad asjad, mida me peame tegema sel
ajal, kui me maa peal elame, Tema plaan on, et me oleksime emaks või isaks,
misjonäriks, õpetajaks ning Kirikus või ühiskonnas abistajaks.

• Millist tähtsat tööd võib Taevane Isa soovida, et te teeksite?

Tegevus Laske lastel teha pantomiim sellest, kelleks nad tahavad suureks kasvades saa-
da, näiteks ema või isa titat hällitamas, misjonär uksele koputamas või õpetaja
klassi õpetamas.

Tunnistus Rääkige lastele, et nad peaksid alati meeles pidama, et nad on Taevase Isa vai-
mulapsed ning et Ta tunneb ja armastab neid. Aidake neil mõista, et nad võivad
saada rohkem Taevase Isa sarnaseks ning et neil on maa peal tähtis töö teha. Te
võite rääkida neile isiklikust kogemusest, mis aitas teil mõista, et Taevane Isa
tunneb ja armastab teid.

TÄIENDAV 
TEGEVUS Valige mõned neist tegevustest õppetunnis kasutamiseks.

1. Näidake pilte erinevatest inimestest või rääkige inimestest, keda lapsed tunne-
vad, ning küsige: „Kas see inimene on Jumala laps?” Näiteks: „Kas piiskop on
Jumala laps?”, „Kas politseinik on Jumala laps?”, „Kas teie naaber on Jumala
laps?” jne. Aidake lastel mõista, et kõik inimesed on Jumala lapsed.

2. Laske lastel lõpetada etteantud lauseid nagu järgnevates näidetes, et rõhuta-
da, et Taevane Isa tunneb igat last ja hoolib temast: „Taevane Isa teab, et ma
olen kurb, kui ___,” „Taevane Isa teab, et ma olen õnnelik, kui ___,” „Taevane
Isa teab, et minu lemmiktegevus on ___,” „Taevane Isa teab, et mulle meeldib
käia Algühingus, sest ___,” jne.

3. Selgitage, et Taevane Isa on taeva ja maa kuningas. Kuna meie oleme tema
lapsed, oleme me printsid ja printsessid. Valmistage iga lapse jaoks lihtne
kroon ning kirjutage igale kroonile sõnad „Ma olen Jumala laps”. Laske lastel
kroonid ära värvida.

4. Laulge laulu „Mu isa elab, tean” (Kiriku lauluraamat, lk 59).

1. õppetund
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TÄIENDAV
TEGEVUS
VÄIKSEMATELE
LASTELE: 1. Paluge lastel mõelda millestki, mis neile meeldib (te võite selle informatsiooni

ka eelnevalt nende vanematelt hankida). Küsige igalt lapselt, mis talle meel-
dib, ning öelge talle, et Taevane Isa teab seda, nagu järgnevas näites:
„Taevane Isa teab, et Eliisele meeldivad koerad.”

2. Lugege lastega järgmist luuletust, tehes liigutusi kaasa:

Oled suur või väike, (tõstke käsi oma pea kohale, siis kükitage, näidates, kui
pikk on väike laps)

taevas paistab päike, (tehke kätega suur ring)
Taevane Isa armastab meid, (tehke endale kalli)
Kirikusse ootab oma lapsi häid. (tõstke käsi silmade kohale)

On sul pikkust meeter, kaks, (tõstke käed kõrgele)
või oled väike nagu taks – (kükitage maha)
Taevaisa kõiki märkab, (noogutage)
armastus Ta rinnas tärkab. (pange käed südamele)

3. Paluge lastel teha järgmise luuletuse saatel liigutusi, kui teie seda ette loete:

Väike Mooses

Väike Mooses oma korvis hõljus jõevees. (moodustage ühe käega anum ja
pange teise käe nimetissõrm selle sisse)

Keegi veel ei teadnud, mis ootab teda ees. (raputage eitavalt pead)

Õde kaldarohust teda silmas pidas, (piiluge läbi silmade ette tõstetud sõrmede)
kuni lõpuks Moosesel imeliselt vedas. (noogutage)

Vaarao tütre juurde jõgi korvi kandis, (tehke ühe käega laineid)
tema Moosesele uue kodu andis. (moodustage kahe käega katus, pannes
sõrmeotsad kokku)

(Teosest Eleanor Doan „Fascinating Finger Fun”. © 1951. Kasutatud autori loal.)
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2.
õppetund

EESMÄRK Aidata igal lapsel mõista, et Taevane Isa on tegelik isik, kellel on lihast ja luust
täiuslik keha, ning et meie oleme tema sarnased.

ETTEVALMISTUS 1. Uurige palvemeelselt Johannese 14:9; Õpetus ja Lepingud 130:22; Moosese
2:27 ja Joseph Smith – Ajalugu, salmid 14–17. Vaadake samuti „Evangeeliumi
aluste” (31129 124) 1. peatükki.

2. Vajalikud õppevahendid:
a. Piibel ja Kallihinnaline Pärl.
b. Iga lapse jaoks paber ja rasvakriidid.
c. Väike peegel.
d. Pilt 1-3 „Jeesus Kristus” (Kunstitööd evangeeliumist 240; 62572); pilt 1-4

„Esimene nägemus” (Kunstitööd evangeeliumist 403; 62470).

3. Tehke vajalikud ettevalmistused igaks täiendavaks tegevuseks, mida te kasu-
tada tahate.

ÕPITEGEVUS Paluge ühel lapsel teha alguspalve.

Tähelepanu 
koondav tegevus

Andke lastele paber ja rasvakriidid ning laske neil joonistada pilt iseendast. Kui
nad on lõpetanud, laske neil pilte käes hoida ja küsige neilt, milline laps on tõeli-
ne, kas see, kes on paberil, või see, kes paberit hoiab. Küsige neilt, kuidas nad
seda teavad.

Selgitage, et täpselt samuti, nagu nemad on tõelised, sest neil on kehad, on
Taevane Isa tõeline ning temal on keha. Me võime näha pilte Taevasest Isast,
kuid see ei ole tõeline Taevane Isa. Tõelisel Taevasel Isal on luust ja lihast keha.

Jeesus Kristus näeb välja nagu Taevane Isa

Küsige lastelt, kas keegi on neile kunagi öelnud, et nad on oma vanemate moodi.
Näidake pilti 1-3 „Jeesus Kristus” ning selgitage, et Jeesus Kristus on Taevase
Isa poeg. Pühakirjad räägivad meile, et Jeesus näeb välja nagu Taevane Isa.
Näidake Piiblit ja selgitage lastele salmi Johannese 14:9.

• Kelle sarnane on Jeesus?

Tegevus Paluge lastel püsti tõusta. Aidake neil pähe õppida esimene osa esimesest usu-
artiklist: „Me usume Jumalasse, Igavesse Isasse ja Tema Pojasse, Jeesusesse
Kristusesse.”

Me näeme välja nagu Taevane Isa ja Jeesus

Selgitage, et me oleme Taevase Isa vaimulapsed ja me näeme ka välja nagu
Tema. Meil on keha nagu Temalgi. Selgitage lastele pühakirjakohta Moosese
2:27. Selgitage, et olla loodud Taevase Isa kuju järgi tähendab, et me näeme
välja nagu Tema.
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Tegevus Laske lastel kordamööda vaadata peeglisse või teist last. Paluge igal lapsel ni-
metada kehaosa, mida ta näeb (käed, jalad, silmad, kõrvad jne). Selgitage, et
Taevasel Isal ja Jeesusel on samuti kõik need kehaosad.

• Kas sinul on keha, mis näeb välja nagu Taevase Isa ja Jeesuse keha?

Selgitage, et me teame, kuidas Taevane Isa ja Jeesus välja näevad, sest mõned
prohvetid (Kiriku juhid) on näinud Taevast Isa ja Jeesust ning on kirjutanud nen-
dest pühakirjades.

Lugu Näidake pilti 1-4 „Esimene nägemus”. Rääkige Joseph Smith’i – Ajaloos, salmi-
des 14–17 kirjasolevat lugu esimesest nägemusest.

• Kuidas teadis Joseph Smith, kuidas Taevane Isa ja Jeesus välja näevad?

• Millised kehad on Jeesusel ja Taevasel Isal?

Tunnistus Tunnistage, kui tänulik te olete, et teil on keha, mis on loodud Taevase Isa keha
sarnaselt. Väljendage tänulikkust nende paljude asjade eest, mida te saate tänu
kehale teha.

TÄIENDAV
TEGEVUS Valige mõned neist tegevustest õppetunnis kasutamiseks.

1. Laske lastel püsti tõusta ja korrata järgmist luuletust mitmeid kordi, tehes liigu-
tusi kaasa:

Mul on imeline keha

Mul on imeline keha, (näidake sõrmega enda poole)
palju sellega saan teha. (näidake kätega, kui palju)
Mu kõrvad kõiki kuulavad (pange käsi kõrva äärde)
ja silmad ringi luuravad. (tõstke käsi silmade kohale)

Mu käed tööd teevad (toksige ühe käega teise peale)
ja jalad tantsu löövad. (kand ja varvas)
Ma vahel peitu poen (tõstke käed silmade ette)
ja varbad üle loen. (näidake varvaste poole)

Oma kehast mõeldes ma (pange käsi lõua alla, nagu mõtleksite)
üllatudes avastan: (tehke üllatunud nägu)
sellest ajast, kui mind loodi, (näidake sõrmega enda poole)
olen Taevaisa moodi. (näidake taeva poole)

2. Tuletage lastele meelde, et Taevane Isa andis meile keha, nagu Temal on, ning
et see imeline keha võib teha palju asju.

3. Laske lastel kordamööda kasutada pilti 1-4 „Esimene nägemus”, et rääkida lu-
gu esimesest nägemusest ülejäänud klassile.

4. Rääkige lugu Markost ja pereüritusest:

Marko isa suri, kui Marko oli alles beebi. Marko mõtles tihti, milline tema isa
välja nägi. Ta asutas end koos emaga minema pereüritusele, kus ta teadis, et
kohtub oma tädide ja onudega, kes tundsid tema isa hästi.

Kui nad kohale jõudsid, tuli onu Joosep neid tervitama. Ta vaatas Markot ja ütles:
„Ma oleksin su ükskõik kus ära tundnud. Sul on su isa silmad.” Tädi Helmi ütles:
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„Tead, Marko, sul on samasugune nina nagu su isal.” Tädi Mari ütles: „Marko,
sinu naeratus meenutab mulle sinu isa naeratust.”

Koju sõites ütles Marko oma emale: „Mul oli tore päev! Ma sain täna oma isast
palju asju teada. Ma sain teada, et ma näen välja nagu tema, ning see teeb
mulle head meelt! Nüüd, kui ma vaatan peeglisse, tuletab see mulle meelde,
milline ta välja näeb, ja ma ei unusta teda.” Ema pöördus Marko poole,
patsutas tema kätt ja ütles: „Kui sina oled siin, ei unusta ka mina teda.”

Rääkige lastele, et samuti nagu Marko teadis, et ta näeb välja nagu oma isa,
ehkki ta ei saanud teda näha, teame meie, et me näeme välja nagu meie
Taevane Isa, ehkki me ei saa Teda näha.

TÄIENDAVAD
TEGEVUSED
VÄIKSEMATELE
LASTELE: 1. Näidake pilti 1-4 „Esimene nägemus”. Rääkige lihtsustatud lugu esimesest nä-

gemusest. Rõhutage, et Taevane Isa ja Jeesus Kristus on tõelised inimesed ning
et nad kuulevad meie palveid.

2. Kasutage pilti 1-4 „Esimene nägemus”, et näidata, kuidas meie kehad on Taevase
Isa ja Jeesuse keha sarnased. Kui te osutate kehaosale pildil, siis laske lastel osu-
tada vastavale kehaosale nende endi kehal. Näiteks, kui te osutate Taevase Isa
käele, peaksid lapsed osutama nende endi kätele.

3. Aidake lastel teha järgneva luuletuse saatel liigutusi sel ajal kui teie seda ette loete:

Joseph põlvitas puudesalus (põlvitage ja pange käed vaheliti)
ja ütles erilise palve. (puudutage sõrmeotsaga huuli)
Ta nägi Isa ja Poega (vaadake üles, pannes käe varjuks silmade kohale)
ja kuulas, mis neil öelda. (pange käsi torru kõrva juurde)

4. Osutage oma suule ja öelge: „See on minu suu.” Seejärel küsige: „Kas oskate
näidata mulle oma suud?” ning aidake lastel osutada endi suule. Küsige: „Kas
Taevasel Isal on suu?” Korrake seda silmade, nina, kõrvade, käte ja jalgade
kohta. Seejärel osutage igale kehaosale selle nime ütlemata ja laske lastel
need nimetada.

2. õppetund
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8

EESMÄRK Aidata igal lapsel mõista, et me elasime koos Taevase Isaga vaimulastena enne, kui
me tulime maa peale, ning et me võime elada jälle koos Temaga pärast seda elu.

ETTEVALMISTUS 1. Uurige palvemeelselt Aabrahami 3:22–27. Vaadake samuti „Evangeeliumi aluste”
(31129 124) 2. peatükki.

2. Vajalikud õppevahendid:
a. Pühakirjad.
b. Nukk või pabernukk.
c. Pilt 1-1 „Maailm” (62196); pilt 1-3 „Jeesus Kristus” (Kunstitööd evangeeliumist

240; 62572); pilt 1-5 „Beebiga perekond” (62307); pilt 1-6 „Pereõhtu” (62521);
pilt 1-7 „Armastav perekond”; pilt 1-8 „Sakramendi jagamine” (62021); pilt 1-9
„Hommikupalve” (62310); pilt 1-10 „Perepalve” (62275); pilt 1-11 „Poiss saab
ristitud” (62018); pilt 1-12 „Tüdruk saab kinnitatud” (62020); pilt 1-13 „Joseph
Smith” (Kunstitööd evangeeliumist 400; 62449).

3. Tehke vajalikud ettevalmistused igaks täiendavaks tegevuseks, mida te kasu-
tada tahate.

ÕPITEGEVUS Paluge ühel lapsel teha alguspalve.

Tähelepanu 
koondav tegevus

Pange nukk või pabernukk ühele toolile laste kõrvale. Paluge lastel püsti tõusta,
teha ring enda ümber ja uuesti istuda.

• Miks nukk püsti ei tõusnud?

• Miks teie saate püsti tõusta?

Rääkige laste ja nuku erinevustest. Aidake lastel mõista, et nad on elus. Neil kõi-
gil on nende kehas vaim, mis teeb nad elavaks, et nad saavad näha, kuulda,
seista, liikuda, mõelda ja rääkida.

Me oleme Taevase Isa vaimulapsed

Korrake lastega üle, kuidas me elasime Taevase Isaga kui Tema vaimulapsed, enne
kui me sündisime maa peal. Me olime õnnelikud ja meile meeldis elada koos
Taevase Isaga. Meil ei olnud füüsilist keha, nagu meil praegu on, vaid me olime vai-
mud. Selgitage, et vaim näeb välja nagu füüsiline keha, kuid tal ei ole liha ega luid.

• Kus te enne maa peale sündimist elasite?

Laul Laulge koos lastega „Olen Jumala laps” (Kiriku lauluraamat, lk 58). Tuletage las-
tele meelde, et Jumala teine nimi on Taevane Isa.

Olen Jumala laps,
mind siia saatis Ta.
Mul maise kodu andis Ta
ja kallid vanemad.

3.
õppetund
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Juhatage, aidake mul
leida õige tee,
elamaks koos Temaga,
mis tegema pean veel.

Tegevus Paluge ühel lapsel seista teie kõrvale. Kasutades lapse nime, selgitage, et ta
elas koos Taevase Isaga enne maa peale sündimist ning ta on vaimulaps, keda
Taevane Isa armastab. Tehke sedasama iga lapsega.

Selgitage, et kuna Taevane Isa meid armastab, on Tal meie jaoks plaan. Enne
Maa loomist kutsus Taevane Isa kõik oma lapsed kokku, et selgitada neile oma
plaani. Me kõik, meie vanemad ja meie vennad ja õed olime seal.

Taevane Isa saatis meid maa peale elama

Asetage välja pilt 1-1 „Maailm”. Selgitage, et Maa on osa Taevase Isa plaanist.
Taevase Isa juhatusel lõi Jeesus Kristus meie jaoks Maa. Meid saadeti siia sündi-
ma ja saama füüsilist keha.

Näidake pilti 1-5 „Beebiga perekond”. Laske lastel pildist rääkida. Öelge neile, et me
olime elevil, et saame tulla maa peale ja siin õppida ning kasvada. Me tulime beebi-
dena maa peale perekonda, kes võib meid armastada ja meie eest hoolitseda.

Rääkige lastele, et kui me tulime maa peale, anti meile füüsilised kehad naha,
lihaste, vere ja luudega. Laske lastel katsuda oma käsi.

• Kas te tunnete luud oma käe sees?

• Kas te näete ja tunnete oma nahka?

• Kas te tunnete oma lihaseid?

Tuletage lastele meelde, et meie vaim meie kehas annab meile elu, kuid me ei
saa oma vaimu näha ega puudutada. Meie füüsilisi kehasid on võimalik näha ja
puudutada. Rääkige lastele, et omada füüsilist keha on suur õnnistus.

Tegevus Esitage järgmine luuletus koos lastega. Osutage igale kehaosale, kui neid mainitakse.

Ma olen tänulik oma silmade eest

Ma olen väga tänulik, et peas on mul kaks silma
ning ninast, suust ja kõrvadest mind pole jäetud ilma.
Ma tänan, et mull’ antud töökorras jalad, käed!
Ma olen terve, rõõmus laps, mu silmist seda näed!

(kohandatud Lucy Picco luuletusest)

Selgitage, et sel ajal, kui me oleme siin maa peal, me kasvame ja õpime paljusid
asju. Kui me õpime tegema õigeid asju, võime me saada rohkem Taevase Isa ja
Jeesuse sarnaseks. See on üks osa Taevase Isa plaanist.

Taevane Isa tahab, et me pöörduksime ühel päeval tagasi Tema juurde

Väljendage oma armastust Taevase Isa vastu. Rääkige lastele, et ühel päeval te
tahate pöörduda tagasi Taevase Isa juurde, et te võiksite Teda näha ja olla taas
koos Temaga. Selgitage, et ka see on osa Taevase Isa plaanist. Ta tahab, et iga-
üks meist naaseks Tema juurde elama, kui meie maapealne elu lõpeb. Ta tahab,
et meie, meie vanemad ja kogu meie perekond oleks taas koos Temaga.
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Selgitage, et selleks, et elada taas koos Taevase Isa ja Jeesusega, peame me
olema ristitud ja pidama kõiki käske. Näidake pühakirju. Selgitage, et pühakirjad
õpetavad meile Taevasest Isast ja Jeesusest ning seda, mida nad tahaksid, et
me teeksime.

Kasutades ettevalmistavas osas toodud pilte, rääkige, mida Taevane Isa tahab,
et me õpiksime ja teeksime siin maa peal. Ta tahab, et me armastaksime oma
perekonda, ei oleks isekad, käiksime kirikus, võtaksime sakramenti, palvetaksime
hommikul ja õhtul, teeksime perepalveid ja pereõhtuid, saaksime ristitud, saaksi-
me kinnitatud ja võtaksime vastu Püha Vaimu, abielluksime templis, õpiksime
prohvetitest ning saaksime Taevase Isa ja Jeesuse sarnaseks.

Tunnistus Väljendage oma tänulikkust Taevase Isa ja Tema plaani eest, mille Ta on meie jaoks
teinud. Julgustage lapsi tegema alati seda, mille kohta nad teavad, et see on õige,
et nad võiksid ühel päeval pöörduda tagasi elama koos Taevase Isa ja Jeesusega.

TÄIENDAVAD
TEGEVUSED Valige mõned neist tegevustest õppetunnis kasutamiseks.

1. Andke igale lapsele paberileht, millele te olete kirjutanud „Ma olen Jumala
laps” ning laske igal lapsel endast pilt joonistada. Laske lastel näidata oma
pilte klassikaaslastele. Julgustage igat last ütlema pildi näitamise ajal enda
kohta midagi head.

2. Lugege koos lastega järgmist luuletust, tehes liigutusi kaasa:

Jumala looming

Kuu on loonud Taevaisa (tehke kätega ring)
ja veel palju tähti lisaks (avage ja sulgege peopesad)
taevalaotusse on pannud, (joonistage käega kaar)
aga päevaks päik’se andnud, (joonistage kätega suurem ring)
kes meil kingiks soojust, valgust, mis on maise elu algus. 
Loonud puud ja linnud, loomad, (kahe sõrmega linnu nokk lahti, kinni)
kes me ellu rõõmu toovad. (naerunägu)
Oma palves tänan Teda. (käed rinnale, peopesad vastakuti)
Tean, et Tema kuuleb seda! (käsi kõrva äärde)

(Eleanor Doan „Fascinating Finger Fun”. © 1951. Kasutatud autori loal.)

3. Kirjutage järgmised küsimused eraldi paberilehekestele. Tehke õppetunnist üle-
vaade, lastes igal lapsel valida üks paberileht. Lugege küsimus ette ja laske lap-
sel sellele vastata. Vajadusel korrake, kuni iga laps on saanud võimaluse vastata.

a. Kes on Jumala laps? (Mina olen; igaüks on)
b. Kus me elasime enne maa peale sündimist? (Taevas koos Taevase Isa ja

Jeesusega)
c. Miks palus Taevane Isa Jeesusel meie jaoks Maa luua? (Et me võiksime

saada füüsilise keha ja õppida, mida me peaksime tegema, et elada taas
koos Taevase Isa ja Jeesusega)

d. Mida me peame tegema, et elada jälle koos Taevase Isa ja Jeesusega?
(Kuuletuma käskudele, mitte olema isekad, saama ristitud, minema templisse
jne. Laske lastel näidata vastavaid pilte, kui nad sellele küsimusele vastavad.)

e. Kellega koos võime me elada, kui lõpetame oma elu siin maa peal?
(Taevase Isa, Jeesuse ja oma perekonnaga.)
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TÄIENDAVAD
TEGEVUSED
VÄIKSEMATELE
LASTELE: 1. Teie Algühingu juhataja loal paluge ühel isal tulla klassi koos oma beebiga.

Rääkige isadest ja sellest, kuidas nad armastavad oma lapsi. Rääkige lastele,
et neil on kaks isa, kes neid armastavad: nende isa siin maa peal ja nende
Taevane Isa. Enne seda, kui lapsed sünnivad maa peale, elavad nad koos
Taevase Isaga. (Märkus: olge taktitundelised oma klassi laste vastu, kelle isa
ei ela koos nendega.)

2. Tooge klassi paar või enam isa kinga. Arutage, kes kannab neid suuri kingi.
Laske lastel võrrelda oma kinga või jala suurust selle suure kingaga. Laske
igal lapsel kordamööda käia isa kingadega.

3. Lugege laulu „Ma elasin taevas“ kahte esimest rida. Leiate selle laulu
Algühingu laulumapist.

Enne ma elasin taevas on tõsi ju see.
Olime armsad ja tuttavad üheskoos me.
(© 1987 Kõik õigused kuuluvad Janeen Jacobs Bradyle. Kasutatud autori loal.)

• Kellega koos me taevas elasime? (Taevase Isa, Jeesuse ja igaühega)

4. Aidake lastel teha järgneva luuletuse saatel tegevusi, ajal, kui teie seda ette
loete. Korrake niimitu korda, kui soovite.

Moodustage ring, kus kõik seisavad ja hoiavad üksteisel käest. Hoidke käest
kinni kogu tegevuse vältel.

Kord taevas oli suur ja vahva pere, (käige suures ringis)
siis öelda tuli maailmale meil: „Tere!” (lehvitage)
On siin meil oma pered, kes õpetavad meid. (minge ringi keskele kokku)
Nii usus koos me käime nüüd mööda maiseid teid. (tehke ring uuesti suureks)

3. õppetund



Ma saan palvetada 
Taevase Isa poole
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EESMÄRK Aidata igal lapsel õppida, kuidas palvetada Taevase Isa poole ja teada, et Ta kuulab.

ETTEVALMISTUS 1. Uurige palvemeelselt Taanieli 6. peatükki. Vaadake samuti „Evangeeliumi aluste”
(31129 124) 8. peatükki.

2. Vajalikud õppevahendid:
a. Piibel.
b. Pilt 1-9 „Hommikupalve” (62310); pilt 1-10 „Perepalve” (62275); pilt 1-14

„Taaniel lõukoerte augus” (Kunstitööd evangeeliumist 117; 62096); pilt 1-15
„Toidu õnnistamine”.

3. Tehke vajalikud ettevalmistused igaks täiendavaks tegevuseks, mida tahate
kasutada.

ÕPITEGEVUS Paluge ühel lapsel teha alguspalve.

Tähelepanu 
koondav tegevus

Laske lapsel, kes tegi alguspalve, jääda klassi ette seisma. Tuletage lastele meelde,
et eelmises õppetunnis nad õppisid, et me elasime koos Taevase Isaga, enne kui
me sündisime. Taevane Isa on saatnud meid maa peale.

• Kuidas me saame Taevase Isaga rääkida, kui me oleme maa peal?

• Kellega (lapse nimi, kes tegi palve) rääkis, kui ta palvetas?

Aidake lastel mõista, et kui me palvetame, siis me tegelikult räägime Taevase Isaga.

Me võime palvetada Taevase Isa poole

Tunnistage, et vaatamata sellele, et me Teda ei näe, võime me palvetada
Taevase Isa poole ja Ta kuulab meie palveid.

Näidake pilti 1-9 „Hommikupalve”.

• Mida tüdruk teeb?

• Kellega ta räägib?

• Mida te arvate, mida see tüdruk võiks Taevasele Isale öelda?

Kasutage pilte 1-9 „Hommikupalve”, 1-10 „Perepalve” ja 1-15 „Toidu õnnistamine”,
kui te vestlete lastega sellest, millal me palvetame. Selgitage, et me võime palve-
tada Taevase Isa poole, mil iganes me tahame; tavaliselt teeme me seda siis, kui
ärkame ja kui läheme magama, söögi ajal, koos perega ning kui vajame erilist
abi. Laske lastel näidata vastavaid pilte, kui te nendel teemadel vestlete.

Jeesus Kristus õpetas meid palvetama Taevase Isa poole

Selgitage, et Jeesus on õpetanud meid tegema teatud asju, kui me palvetame.
Kui me valmistume palveks, mõtleme me Taevasest Isast.

4.
õppetund
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• Mida me oma kätega teeme, kui me palvetame?

• Mida me oma pea ja silmadega teeme, kui me palvetame?

Tegevus Laske lastel jäljendada oma tegevust, kui te näitate neile, kuidas valmistuda pal-
veks, pannes käed kokku, langetades pea ja sulgedes silmad. Te võite seejärel
paluda ühel lapsel seista klassi ees ning lasta teistel lastel jäljendada tema tege-
vusi, kui ta näitab, kuidas valmistuda palveks.

Laul Laulge või lugege lastega mitu korda laulu „A Prayer Song“ (Palvelaul) (Children’s
Songbook, lk 22) tõlget. Tehke järele liigutusi, millest laulus räägitakse.

Pea langetan, kui palvetan,
käed panen vaikselt kokku.
Ma silmad kinni panen siis
ja palun Isa Taevas.

• Mida me võime palveks valmistudes veel teha?

Selgitage, et kui me kodus ütleme oma isiklikke palveid või perepalveid, siis me
mitte ainult ei pane käsi kokku, ei langeta pead ega sulge silmi, vaid tihti me ka
põlvitame.

Laul Selgitage, et palvet tehes on teatud asjad, mida me alati ütleme. Lugege lastega
mitu korda laulu „I Pray in Faith“ (Ma usus palvetan) (Children’s Songbook, lk 14)
2. salmi tõlget. Paluge lastel iga palves öeldud konkreetse asja järel tõsta püsti
üks sõrm.

„Kallis Isa taevas,“ alustan ma nii,
õnnistuste eest ma tänan Teda siis.
Alandlikult palun, mida mul on vaja,
„Jeesuse Kristuse nimel, aamen,“ lõpus kajab.

(© 1987 Kõik õigused kuuluvad Janice Kapp Perryle. Kasutatud autori loal.)

• Kuidas me alustame oma palveid?

• Mille eest me võiksime Taevast Isa tänada?

• Mida me võiksime Taevaselt Isalt paluda?

• Kuidas me oma palved lõpetame?

Taevane Isa kuuleb meid, kui me palvetame

Lugu Näidake pilti 1-14 „Taaniel lõukoerte augus”. Jutustage lugu Taanieli 6. peatükist.
Lugege ette 23. salmi esimene osa, et selgitada, miks Taaniel ei saanud viga, kui
ta lõukoerte augus oli.

Selgitage, et Taaniel tahtis palvetada, sest see oli Taevase Isa käsk, ning et ta
tahtis tänada Taevast Isa oma õnnistuste eest.

• Mida kuningas tegi, kuna Taaniel palvetas? (Vt Taanieli 6:17.)

• Mis juhtus Taanieliga lõukoerte augus? (Vt Taanieli 6:22.)

• Kuidas te teate, et Taevane Isa kuulis Taanieli palvet? (Vt Taanieli 6:23.)
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Tunnistus Rääkige sellest, kuidas Taevane Isa kuulis teie palveid? Paluge lastel rääkida ko-
gemustest, mis neil on olnud seoses palvega.

Rääkige lastele, kui tänulik te olete, et me võime palvetada Taevase Isa poole,
ning kinnitage neile, et Taevane Isa kuuleb meid, kui me palvetame.

Enne kui palute lapsel öelda lõpupalve, korrake üle, kuidas me valmistume palveks.

• Mida me peaksime tegema palveks valmistudes? (Panema käed kokku, lange-
tama pea ja sulgema silmad)

• Mis on esimene asi, mida (lapse nimi) peaks palves ütlema?

• Mille eest võiks (lapse nimi) Taevast Isa tänada?

• Mida võiks (lapse nimi) Taevaselt Isalt paluda?

• Kuidas peaks (lapse nimi) palve lõpetama?

TÄIENDAVAD
TEGEVUSED Valige mõned neist tegevustest õppetunnis kasutamiseks.

1. Visake lastele mingi pehme asi – kas liivakott või pall. Pärast seda, kui iga laps
on selle asja kinni püüdnud, paluge tal lõpetada lause: „Kui ma palvetan, võin
ma tänada Taevast Isa _____ (kelle? mille?) eest.” Laps võib vastata: „Oma pe-
rekonna eest.” Pärast seda, kui iga laps on saanud osaleda, korrake seda te-
gevust ning laske lastel nimetada asju, mida nad võiksid palvetades Taevaselt
Isalt paluda. Te võite näidata neile pilte, mis neil kaasa mõelda aitaks.

2. Laulge või lugege laulu „A Song of Thanks“ (Tänulaul) (Children’s Songbook,
lk 20), tehes liigutusi kaasa.

Maailma eest tänan Sind, (tehke kätega ring, kujutades maailma)
kus on laulmas laululind. (tehke pöidla ja nimetissõrmega linnunoka liigutusi)
Toidu eest Sind tänan ma, (tehke, nagu paneksite toitu suhu)
kõige eest, mis andnud Sa! (sirutage käed laiali)

(First Year Music. Hollis jaDann. © 1957 Kõik õigused kuuluvad D. C. Heath
and Companyle. Kasutatud autori loal.)

3. Lugege luuletust „Ma olen tänulik oma silmade eest”, osutades kehaosadele,
mida mainitakse:

Ma olen väga tänulik, et peas on mul kaks silma
ning ninast, suust ja kõrvadest mind pole jäetud ilma.
Ma tänan, et mull’ antud on töökorras jalad, käed!
Ma olen terve, rõõmus laps, mu silmist seda näed!

(kohandatud Lucy Picco luuletusest)

4. Laske lastel mängida lugu Taanielist lõukoerte augus. Te võite muretseda liht-
sad kostüümid. Kui te ei soovi mängida kogu lugu, laske lastel mängida möir-
gavaid lõukoeri ning laske neil seejärel suu sulgeda, nagu ingel seda teeks.

5. Laske lastel joonistada pilte asjadest, mille eest nad võivad palvetades tänada
Taevast Isa. Kirjutage igale paberilehele „Kui ma palvetan, võin ma tänada
Taevast Isa”.



15

TÄIENDAVAD
TEGEVUSED
VÄIKSEMATELE
LASTELE: 1. Tuletage lastele meelde, et kui me palvetame, siis me räägime Taevase Isaga,

kes armastab meid ja kuuleb meid. Aidake lastel lugeda järgmist salmi:

Ma langen põlvili, et öelda Sulle,
kui armas, kallis Isa, oled mulle.
Ma tean, et kuulad alati Sa mind.
Mu tänupalved rõõmustavad Sind.

2. Laske lastel lugeda järgmist salmi, näidates liigutusi kaasa tehes, kuidas pal-
vetatakse:

Käed me kokku paneme ja langetame pea,
oma silmad sulgeme

ja selleks valmis oleme,
et kuulda palvet head!

3. Joonistage paberilehele iga lapse käe kujutis. Rääkige, mida me peaksime te-
gema oma kätega, kui me palvetame. Laske lastel oma käe kujutis ära värvida.
Kirjutage iga pildi alla lapse nimi.

4. õppetund



Jeesus Kristus on 
Taevase Isa poeg
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EESMÄRK Aidata igal lapsel mõista, et Jeesus Kristus on Taevase Isa poeg.

ETTEVALMISTUS 1. Uurige palvemeelselt Matteuse 3:13–17 ja Luuka 1:26–35; 2:1–7, 41–52.
Vaadake samuti „Evangeeliumi aluste” (31129 124) 3. peatükki.

2. Kutsuge Algühingu juhataja loal ühe lapse isa tundi rääkima oma lapsest, kui
too väike oli. Paluge tal võtta kaasa pilte ja kui võimalik, ka lapse lemmikmän-
guasi. Innustage teda, et ta väljendaks armastust oma lapse vastu.

3. Vajalikud õppevahendid:
a. Piibel.
b. Pilt 1-16 „Sünd” (Kunstitööd evangeeliumist 201; 62495); pilt 1-17 „Noor

Jeesus templis” (Kunstitööd evangeeliumist 205; 62500); pilt 1-18 „Ristija
Johannes ristib Jeesust” (Kunstitööd evangeeliumist 208; 62133).

4. Tehke vajalikud ettevalmistused igaks täiendavaks tegevuseks, mida tahate
kasutada.

Märkus õpetajale: kui te räägite selles õppetunnis isadest, olge taktitundeline
klassi nende laste vastu, kelle isa ei ela koos nendega. Rõhutage, et meil kõigil
on Taevane Isa, kes meid armastab. Kui mõnel teie klassi lapsel on kasuisa, sel-
gitage, et ka kasuisad armastavad meid ja hoolitsevad meie eest.

ÕPITEGEVUS Paluge ühel lapsel teha alguspalve.

Tähelepanu 
koondav tegevus

Küsige lastelt, kas nad tunnevad külalise ära. Paluge külalise lapsel teda klassile
tutvustada. Laske isal rääkida teistele lastele oma lapsest. Paluge igal lapsel rääki-
da midagi oma isast, näiteks sellest, mis värvi on ta juuksed või kellena ta töötab.

Jeesus Kristus on Taevase Isa poeg

Rääkige lastele, et igaühel neist on kaks isa: maine isa ja Taevane Isa. Meie mai-
ne isa on meie füüsilise keha isa. Taevane Isa on meie kehas oleva vaimu isa.
Jeesusel on ainult üks isa, sest Taevane Isa on nii Jeesuse vaimu kui ka füüsilise
keha isa. Sellepärast kutsutakse Jeesust Jumala Pojaks.

Lugu Näidake pilti 1-16 „Sünd” ja rääkige lugu Jeesuse sünnist, nagu see on kirjas
Luuka 1:26–35 ja 2:1–7. Rõhutage, et ingel ütles Maarjale, et tema laps on
Jumala Poeg. Viidake järgmisi küsimusi esitades pildile:

• Milline inimene oli Jeesuse ema?

• Mis oli ta nimi? (Vt Luuka 1:27.)

• Kes on pildil olev mees? (Vt Luuka 1:27.)

• Kes on Jeesuse isa? (Taevane Isa. Joosep oli hea mees, kelle Taevane Isa va-
lis hoolitsema Maarja ja Jeesuse eest.)

5.
õppetund
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Laul Paluge lastel tõusta laulda või lugeda laulu „Away in a Manger“ (Kaugel sõimes)
(Children’s Songbook, lk 42) tõlget. Mõelge välja liigutused, mida lapsed saaksid
kaasa teha.

Ta hälliks on väikene sõimeke seal,
kus Issand, me Jeesus on asetand pea.
Ja täheke taevast on vaatamas pealt,
kuis heinte peal magab me Jeesuslaps seal.

Jeesus armastab Taevast Isa ja kuuletub Talle

Lugu Näidake pilti 1-17 „Noor Jeesus templis” ja jutustage Luuka 2:41–52 kirjas olev
lugu Jeesusest templis. Rõhutage, et Jeesus läks templisse (pühakotta), sest Ta
armastas Taevast Isa ja tahtis inimestele Tema kohta õpetust jagada.

• Mida Jeesus templis teeb? (Vt Luuka 2:46.)

Tegevus Laske lastel püsti tõusta ja korrata järgmist salmi mitu korda, tehes liigutusi kaasa:

Kui Jeesus templit külastas, (paigalkõnd)
Ta poisieas veel oli siis. 
Seal kõikidele selgitas, (pöörduge algul ühe, siis teise naabri poole)
et Isa tööd teeb siin. (hoidke käsi avasüli)
Ta armastab meid alati, (tõstke käed südame kohale)
eeskujuks on nii igati!

Lugu Näidake pilti 1-18 „Ristija Johannes ristib Jeesust” ja rääkige lugu Jeesuse risti-
misest, nagu see on kirjas Matteuse 3:13–17. Selgitage, et Jeesus sai ristitud,
sest Ta armastas Taevast Isa ja tahtis Talle kuuletuda. Jeesus tahtis ka olla meile
heaks eeskujuks. Lugege ette salm 17 (alustades „Seesinane on minu armas
poeg”) ning selgitage, et need on Taevase Isa sõnad. Taevasel Isal oli hea meel,
et Jeesus sai ristitud.

• Kas sa oled näinud kellegi ristimist?

Selgitage, et üks võimalus, kuidas lapsed saavad olla kuulekad Taevasele 
Isale ja näidata Talle, et nad Teda armastavad, on saada ristitud, kui nad on 
kaheksa-aastased.

Tunnistus Tunnistage, et Jeesus Kristus on Taevase Isa Poeg. Väljendage oma armastust ja
tänulikkust Jeesuse vastu.

TÄIENDAVAD
TEGEVUSED Valige mõned neist tegevustest õppetunnis kasutamiseks.

1. Pange selle õppetunni kolm pilti näoga allapoole oma põlvedele või lauale.
Paluge lapsel valida üks pilt, näidata seda klassile ning jutustada, mida pildil
on kujutatud. Tehke sedasama kahe ülejäänud pildiga.

2. Laulge laulu „Püha öö“ (Kiriku lauluraamat, lk 53) 1. salmi või kuulake selle
laulu salvestust.

3. Laske lastel esitada näidendina Jeesuse sünni lugu, kasutades lihtsaid rekvi-
siite nagu nukk, sall ja pearätik.
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TÄIENDAVAD
TEGEVUSED
VÄIKSEMATELE
LASTELE: 1. Näidake pilti 1-16 „Sünd” ja küsige lastelt, kes on see laps pildil. Rääkige neile

Jeesuse sünnist.

Selgitage, et Jeesus ei ole enam laps. Ta on nüüd täiskasvanu ning on Taevase
Isa kõige tähtsam abiline. Näidake pilti 1-3 „Jeesus Kristus” ja rääkige lastele,
et Jeesus armastab meid ja aitab meid mitmel moel.

2. Paluge lastel tõusta ja laulda või lugeda järgmist salmi. Viisiks kasutage laulu
„Once There was a Snowman“ (Children’s Songbook, lk 249). Kükitage esime-
se salmi ajal maha, nagu oleksite väikesed ning tõuske teise salmi ajal püsti ja
sirutage end pikaks.

Kord seal oli beebi, beebi, beebi.
Kord seal oli beebi pisike.

Kasvas, kasvas beebi, beebi, beebi,
kuni suureks sai see beebike.

3. Rääkige eelnevalt oma klassi laste vanematega, et saada nende laste fotosid
ajast, mil nad olid beebid, või väikseid mänguasju, millega nad mängisid.
Näidake neid klassile. Tehke kindlaks igal pildil olev tita või iga mänguasja
omanik. Selgitage, et kui nad olid titad, nägid nad välja sellised nagu piltidel ja
mängisid samasuguste mänguasjadega.



Taevane Isa ja Jeesus
armastavad mind
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6.
õppetund

EESMÄRK Aidata igal lapsel tunda, et Taevane Isa ja Jeesus Kristus armastavad igaühte meist.

ETTEVALMISTUS 1. Uurige palvemeelselt Markuse 10:13–16, Johannese 3:16 ja 3. Nefi 7:11–12, 21–24.

2. Vajalikud õppevahendid:
a. Piibel ja Mormoni Raamat.
b. Väike peegel.
c. Pilt 1-1 „Maailm” (62196); pilt 1-3 „Jeesus Kristus” (Kunstitööd evangeeliu-

mist 240; 62572); pilt 1-4 „Esimene nägemus” (Kunstitööd evangeeliumist
403; 62470); pilt 1-19 „Kristus ja lapsed” (Kunstitööd evangeeliumist 216;
62467); pilt 1-20 „Jeesus õnnistab nefilaste lapsi”.

3. Tehke vajalikud ettevalmistused igaks täiendavaks tegevuseks, mida tahate
kasutada.

ÕPITEGEVUS Paluge ühel lapsel teha alguspalve.

Tähelepanu 
koondav tegevus

Suruge iga lapse kätt. Öelge iga lapse nimi ning öelge igale lapsele midagi, mis
teile tema juures meeldib.

Paluge igal lapsel nimetada keegi, kes teda armastab, ning öelda, mida see ini-
mene teeb, et laps ennast armastatuna tunneks.

Selgitage, et see õppetund räägib kellestki, kes meid kõiki armastavad. Nad
andsid meile selle imeilusa maa, evangeeliumi ja Kiriku.

• Kes on need kaks, kes kõiki armastavad? (Taevane Isa ja Jeesus Kristus)

Lugu Näidake pilti 1-4 „Esimene nägemus”. Jutustage koos lastega sellest, mis pildil
toimub.

• Kas te mäletate, kes sellel pildil on?

• Mida nad teevad?

Taevane Isa ja Jeesus Kristus annavad meile õnnistusi

Tuletage lastele meelde, et enne maa peale tulemist elasime me koos Taevase
Isa ja Jeesuse Kristusega. Neil oli plaan, et me tuleme maa peale, et võiksime
õppida ja areneda. Nad tunnevad meid ja hoolitsevad meie eest.

Asetage välja pilt 1-1 „Maailm”.

• Mida palus Taevane Isa Jeesusel Kristusel meie jaoks luua?

Selgitage, et Taevane Isa lasi Jeesusel luua Maa ja kõik, mis selle peal on.
Aidake lastel mõista, et Taevane Isa ja Jeesus kavandasid kõik asjad, mida meil
vaja on, et elada ja olla õnnelikud. Need asjad meenutavad meile nende armas-
tust meie vastu.
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• Missugused asjad meenutavad sulle Taevase Isa ja Jeesuse armastust sinu vastu?
(Vastused võivad olla sellised nagu perekond, sõbrad, Kirik, taimed ja loomad.)

Laul Laulge või lugege laulu „My Heavenly Father Loves Me“ (Mu Taevane Isa armas-
tab mind) (Children’s Songbook, lk 228) tõlget ja tehke kaasa liigutusi. Seejärel
paluge lastel tõusta ja laulda või lugeda koos teiega.

Kui heliseb taevas lindude hääl (tõmmake käega kaar ja selle lõpus linnunoka liigutust)
või õhetab taevakaar (tõmmake käega teistpidi kaar)
kui vihmapiisk voolab alla mu näolt (liigutage sõrmi nagu sajaks vihma, puuduta-
ge kätega oma põski)
või tuuleiil puudutab mind (kiikuge edasi ja tagasi)
kui õrnpehme roosiõis mu peos (sirutage käsi välja ja pange üks peopesa teise peale)
või sireli sina näen (asetage käed silmade juurde)
siis armastan kõike siin ilusal maal, (tehke lai kaar)
mille loonud meil’ Jumala käed. (näidake oma käsi)

Asetage välja pilt 1-3 „Jeesus Kristus”.

• Kes see on?

• Kes on Jeesuse isa?

Lugege esimest osa Johannese 3:16 (lõpetades sõnadega „Poja on annud”) ja
selgitage, et suurim õnnistus, mille Taevane Isa on eales meile andnud, oli
Jeesuse Kristuse saatmine maa peale.

Jeesus näitas oma armastust laste vastu

Lugu Näidake pilti 1-19 „Kristus ja lapsed”. Jutustage lugu sellest, kuidas Jeesus lapsi
õnnistas, nagu on kirjas Markuse 10:13–16.

Juhtige tähelepanu sellele, et Jeesus võttis aega, et lapsi armastada ja õnnistada,
ehkki mõned Tema jüngritest arvasid, et Ta ei peaks end laskma lastest segada.

• Mida Jeesus tegi, kui lapsed tulid? (Vaata Markuse 10:16.)

• Mida te arvate, mida tundsid lapsed Jeesuse vastu?

Laul Laulge või lugege lastega laulu „Jesus Loved the Little Children“ (Jeesus armas-
tas väikesi lapsi) (Children’s Songbook, lk 59) tõlget.

Väikseid lapsi nagu mina,
Jeesus armastas,
võttis oma sülle
ja kõiki õnnistas.

Lugu Näidake pilti 1-20 „Jeesus õnnistab nefilaste lapsi”. Selgitage, et pärast Jeesuse
surma külastas Ta inimesi Ameerikas. Ameerika oli kaugel sellest paigast, kus
Jeesus maa peal elas.

Jutustage sellest, kuidas Jeesus õnnistas nefilaste lapsi, nagu see on kirjas 
3. Nefi 17:11–12, 21–24. Selgitage, et Jeesus õnnistas igat last eraldi.

• Kuidas näitas Jeesus oma armastust laste vastu?

• Kuidas te teate, et Jeesus teid armastab?



21

Tegevus Korrake lastega alljärgnevat salmi mitu korda, tehes luugutusi kaasa:

Jeesus armastab kõiki lapsi

Väiksed lapsed jooksid tänavatel ringi, (paigaljooks)
mööda teed, mis tolmuseks tegi nende kingi. (näidake jalgade suunas)
Rahvahulgast tahtsid kõik nad läbi minna (mängige, nagu lükkaksite inimesi eemale)
enne veel, kui Jeesus ise jõuab sinna. (tõuske kikivarvule ja vaadake ringi)
Inimesed pahandasid: „Meil laske rahus olla!” 
(sirutage käsi välja, nagu ütleksite „stopp”),
Siis kõlas: „Laske lapsukesed minu juurde tulla!” (viibake käega)

Nii ütles neile Jeesus, kes armas on ja hea. (tehke põsele pai)
Ta õpetas, et lapsi armastama peab. (kallistage ennast)

Taevane Isa ja Jeesus Kristus armastavad igaühte meist

Aidake lastel mõista, kui tähtis igaüks neist on Taevaisale ja Jeesusele. Selgitage,
et Taevane Isa ja Jeesus armastavad igaühte meist ning tunnevad meid nimepidi.

Tegevus Hoidke käes peeglit ja kutsuge lapsed ükshaaval enda juurde. Kui laps tuleb ja
vaatab peeglisse, öelge: „See on (lapse nimi) ning Taevane Isa ja Jeesus armas-
tavad (lapse nimi) väga.”

Tunnistus Tunnistage, et Taevane Isa ja Jeesus Kristus elavad ning et nad armastavad iga-
ühte meist. Rääkige oma tänust nende paljude õnnistuste eest, mida Taevane
Isa ja Jeesus on teile andnud.

TÄIENDAVAD
TEGEVUSED Valige mõned neist tegevustest õppetunnis kasutamiseks.

1. Laulge Algühingu laulumapist laulu „Kui Jeesus ma olla püüan“. Andke igale
lapsele koopia õppetunni lõpus olevast värvimislehest „Jeesus on meie ar-
mastav sõber“ ja laske lastel see ära värvida.

2. Laulge või lugege laulu „Mu Isa elab, tean” (Kiriku lauluraamat, lk 59).

3. Näidake pilte asjadest, mida Taevane Isa ja Jeesus on meile andnud, nagu tem-
pel, loomad, lilled, perekonnad, toit, sõbrad, kodud, kogudusehoone või püha-
kirjad. (Pildid võib saada kogudusehoone raamatukogust, kogust „Kunstitööd
evangeeliumist” või Kiriku ajakirjadest.) Aidake lastel mõista, et Taevane Isa ja
Jeesus on andnud meile need asjad, sest nad armastavad meid.

4. Võtke mingi ese nagu tühi pudel, mida saab panna osutina pöörlema. Pange
lapsed ringis põrandale istuma ning asetage pudel ringi keskele. Keerutage pu-
delit põrandal. See laps, kellele pudel osutab peaks nimetama midagi, mida
Taevane Isa ja Jeesus on meile andnud, mis näitab nende armastust meie vas-
tu. Aidake igal lapsel vastus välja mõelda, kui nende kord tuleb. Pärast seda, kui
laps on vastanud, laske tal keerutada pudelit, nii et see osutaks teisele lapsele.

5. Valmistage kast või kott, kus oleks sees asju, mis on meile maa peal elami-
seks vajalikud nagu toit, vesi või riided. Selgitage, et Taevane Isa ja Jeesus
planeerisid selle Maa meile elamiseks. Selgitage, et kast või kott sisaldab asju,
mida on meil maa peal elamiseks vaja. Andke lastele vihjeid ühe eseme kohta,
kuni nad selle ära arvavad. Kui nad on selle ära arvanud, võtke see ese kastist
või kotist välja. Jätkake mängu, kuni lapsed on kõik asjad ära arvanud.

6. õppetund
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6. Tehke rinnasilt, kus on kirjas „Taevane Isa ja Jeesus armastavad mind”, mida iga
laps saab kanda või koju viia. Te võite kinnitada sildi kleeplindiga lapse külge või
riputada sildi nööri otsa ja panna selle siis lapsele kaela. Soovi korral võite te
peita rinnasildid enne tunni algust laste toolide alla ja lasta lastel neid otsida.

TÄIENDAVAD
TEGEVUSED
VÄIKSEMATELE
LASTELE: 1. Aidake lastel lausuda järgneva luuletuse sõnu koos liigutustega:

Oled suur või väike, (tõstke käsi oma pea kohale, siis kükitage näidates kui pikk
on väike laps)
taevas paistab päike, (tehke kätega suur ring)
Taevane Isa armastab meid, (tehke endale kalli)
Kirikusse ootab oma lapsi häid. (tõstke käsi silmade kohale)

On sul pikkust meeter, kaks (tõstke käed kõrgele)
või oled väike nagu taks – (kükitage maha)
Taevaisa kõiki märkab, (noogutage)
armastus Ta rinnas tärkab. (pange käed südamele)

2. Lugege järgmine salm ja aidake lastel teha liigutusi kaasa:

Taevane Isa tunneb mind

Mu Taevane Isa mind tunneb ja teab. (näidake enda suunas)
Mis teha mul meeldib, Ta meeles peab.
Ta teab minu nime ja kus elan ma, (moodustage katus, asetades sõrmeotsad
kokku)
ning mina tean seda, et mind armastab Ta. (kallistage ennast)

On Isa mu kõrval, kui kurb olen ma, (tõmmake suunurgad allapoole)
kui lõbusalt keksin, mu kõrval on Ta. (keksige kohapeal)
Nii hea, et on keegi, kes minu kõrval käib, (patsutage käega vastu oma külge)
siis maailm palju rõõmsam ja kaunim mulle näib. (tehke naerunägu)



Jeesus on meie armastav sõber.



Püha Vaim aitab mind
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EESMÄRK Aidata igal lapsel mõista, et Püha Vaim aitab meid.

ETTEVALMISTUS 1. Uurige palvemeelselt Johannese 14:16–17; 2. Nefi 32:5; Moroni 10:4–5; ning
Õpetuse ja Lepingute 39:23; 130:22. Vaadake samuti „Evangeeliumi aluste”
(31129 124) 7. peatükki.

2. Vajalikud õppevahendid:
a. Piibel ning Õpetus ja Lepingud.
b. Mingi teadaolev ese ning kott, kuhu sisse see panna.
c. Pilt 1-3 „Jeesus Kristus” (Kunstitööd evangeeliumist 240; 62572); pilt 1-4

„Esimene nägemus” (Kunstitööd evangeeliumist 403; 62470).

3. Tehke vajalikud ettevalmistused igaks täiendavaks tegevuseks, mida te kasu-
tada tahate.

ÕPITEGEVUS Paluge ühel lapsel teha alguspalve.

Tähelepanu 
koondav tegevus

Laske ühel lapsel seista teie kõrval. Sosistage lapsele kõrva midagi Püha Vaimu
kohta, nagu „Püha Vaim aitab Taevast Isa ja Jeesust.” Korrake seda klassi iga
lapsega (te võite öelda igale lapsele sama asja). Küsige lastelt, kas nad teavad,
kellest te hakkate täna rääkima. Selgitage, et te hakkate rääkima Taevase Isa ja
Jeesuse abilisest Pühast Vaimust.

Näidake pilti 1-4 „Esimene nägemus”. Osutage Taevasele Isale ja Jeesusele ning
selgitage, et neil on füüsilised kehad, mis näevad välja nagu meie omad.
Selgitage, et Püha Vaim on paljuski nagu Taevane Isa ja Jeesus. Ta armastab
meid ja aitab meid, kuid tal ei ole füüsilist keha, nagu on Taevasel Isal ja
Jeesusel. Ta on vaim, nii et ta saab vaikselt panna meie pähe mõtteid ning pan-
na meid tundma ennast õnnelikuna ja lohutada meid.

Püha Vaim trööstib ja aitab meid

• Kui te olete haiget saanud või kurb, kuidas teie ema või isa teid lohutab ja
aitab teil ennast paremini tunda?

Näidake pilti 1-3 „Jeesus Kristus”. Rääkige lastele, et Jeesus teadis, et Tema
jüngrid ja abilised muutuvad kurvaks, kui Ta sureb, seepärast ütles Ta neile, et Ta
palub Taevasel Isal saata neile Trööstija, kes aitab neil ennast paremini tunda
(vaadake Johannese 14:16–17).

Rääkige lastele, et see Trööstija on Püha Vaim ning et ta võib ka meid lohutada.
Selgitage, et kui me oleme kurvad või pahased, siis Taevane Isa aitab meid, saa-
tes Püha Vaimu meid lohutama.

Lugu Selgitage, et Püha Vaim võib meid ka hoiatada ja juhatada, kui me vajame abi.
Jutustage oma sõnadega alljärgnev lugu noorest Harold B. Lee’st, kellest sai
Kiriku üheteistkümnes president.

7.
õppetund
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„Ma olin arvatavasti umbes kaheksa-aastane või noorem, kui mu isa mind veidi
eemal asuvasse tallu viis. Samal ajal, kui ta töötas, püüdsin mina leida endale ea-
kohast tegevust. Oli kuum päev ning ma mängisin, kuni ära väsisin. Teisel pool
aeda oli katkine kuur, mis tundus mulle väga põnevana. Mõtteis kujutasin seda kat-
kist kuuri ette lossina, mida tahaksin lähemalt uurida. Nii ma asusingi ronima üle
aia, et pääseda kuuri juurde. Äkitselt kuulsin ma häält, mis ütles midagi väga olu-
list: „Harold, ära mine sinna!” Ma vaatasin ringi, et näha, kes minuga räägib. Mu
isa oli kaugel teisel pool põldu. Ta ei saanud mind näha. Läheduses ei olnud keda-
gi. Siis ma mõistsin, et keegi, keda ma ei näinud, hoiatas mind, et ma sinna ei lä-
heks. Seda, mis kuuris oli, ei saa ma kunagi teada, kuid ma õppisin varakult, et on
olemas keegi väljaspool meie vaatevälja, kes võib meiega rääkida” („Conference
Report”, Mexico City Mehhiko piirkonna konverents 1972. a, lk 48–49).

Selgitage, et vahel sosistab Püha Vaim valjult, nagu ta tegi seda president
Lee’le, kuid sageli ta lihtsalt annab meile tunde, mida me peaksime või mida me
ei peaks tegema.

Püha Vaim aitab meil teada, mis on õige

Selgitage, et Püha Vaim armastab meid ja aitab meil õigesti valida. Laske lastel
mõelda mõningatele headele asjadele, mida nad on teinud, nagu vanemate sõ-
na kuulamine, teiste abistamine ning oma palvete tegemine.

• Mis tunne teil on, kui te teete asju, mis on õiged?

• Mis tunne teil on, kui te teete asju, mis on valed?

Selgitage, et Püha Vaim aitab meil eristada õiget valest, andes meile hea ja soo-
ja tunde, kui me teeme midagi, mis on õige, ning kurva tunde, kui me teeme mi-
dagi, mis on vale.

Paluge lastel rääkida oma kogemusest, kui nad on tundnud head ja sooja tun-
net, sest nad on teinud õige valiku või aidanud kedagi. Aidake neil ära tunda
Püha Vaimu mõju.

Laul Lugege lastega laulu „Listen, Listen“ (Kuula, kuula) (Children’s Songbook, lk 107)
tõlget.

Vaikset häält nüüd hoolega
kuula, kuula.
Elus kui pead valima,
ikka Teda sa – kuula!

Püha Vaim aitab meil teada, et Taevane Isa ja Jeesus Kristus on tõelised

Selgitage, et Püha Vaim võib aidata meil teada, kui miski on õige või tõeline.
Näidake lastele kotti, milles on üks ese. Rääkige lastele, et kotis on midagi, kuid
ärge seda eset neile näidake.

• Kas selles kotis on midagi?

Selgitage, et kuigi lapsed ei saa näha seda asja, mis on kotis, teavad nad, et see
asi on seal, sest te ütlesite neile seda. Ehkki vähesed inimesed näevad Taevast
Isa ja Jeesust, võib Püha Vaim aidata meil teada, et Taevane Isa ja Jeesus on tõe-
lised ning et nad armastavad meid. Selgitage, et sellist teadmist nimetatakse tun-
nistuseks. Vahel tunnistavad inimesed Kiriku koosolekutel ja ütlevad meile, et nad
teavad, et Jeesus elab. Püha Vaim on aidanud neil teada, et see nii on.
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Me võime saada Püha Vaimu anni

Rääkige oma kogemusest, kuidas te saite ristitud ja kinnitatud. Rääkige, kuidas
te end tundsite, kui mehed, kellel on preesterlus, panid oma käed teie pea peale
ja andsid teile Püha Vaimu anni.

Lugege ette Õpetus ja Lepingud 39:23, lõpetades sõnadega „… Püha Vaimu an-
ni”. Selgitage, et kui lapsed on kaheksa-aastased ning on ristitud ja kinnitatud,
võivad nad saada Püha Vaimu anni. Püha Vaimu and aitab neil pidada lubadusi,
mis nad ristimisel on andnud.

Tunnistus Väljendage oma tänulikkust Püha Vaimu eest ning rääkige lastele, kuidas Püha
Vaim on teid lohutanud ja aidanud teil teada, mis on õige.

TÄIENDAVAD
TEGEVUSED Valige mõned neist tegevustest õppetunnis kasutamiseks.

1. Laulge laulu „Headus algab just siit“ (Kiriku lauluraamat, lk 63). Kes aitab meil
teha õigeid valikuid ja olla head?

2. Näidake pilte inimestest, kes teevad häid asju, nagu oma asjade jagamine
teistega ja üksteise abistamine. Küsige lastelt, mis tunne neil on, kui nad tee-
vad häid asju. Kirjeldage lastele olukordi, kus inimesed teevad häid asju ja
halbu asju, nagu ema aitamine, vendadega kaklemine, mänguasjade jagami-
ne ja oma vanematele vastu hakkamine. Paluge lastel naeratada, kui tegevus
on hea, või kulmu kortsutada, kui tegevus ei ole hea.

3. Öelge vaikse häälega: „Kõik, kes mu häält kuulevad, pangu oma sõrm nina
peale. Kõik, kes mu häält kuulevad, pangu oma käsi pea peale.” Jätkake,
osutades teistele kehaosadele, kuni kõik lapsed kuulevad teie vaikset häält.
Selgitage, et te rääkisite küll vaikselt, aga kui lapsed kuulasid, võisid nad teie
häält kuulda ja kuuletuda teie juhistele. Selgitage, et Püha Vaim räägib meiega
vaikse häälega. Kui me teraselt kuulame, ütleb ta meile tähtsaid asju.

4. Jutustage oma sõnadega alljärgnev lugu Kiriku neljandast presidendist Wilford
Woodruffist.

Ühel õhtul, kui president Woodruff oli koos naise ja nende nelja lapsega reisil, jäid
nad öömajale ühe sõbra juurde. Kolm last magasid majas, samas kui president
Woodruff koos oma naise ja ühe lapsega magasid õues vankris. President Wilford
Woodruff rääkis: „Ma olin ainult natuke aega pikali olnud, kui üks hääl ütles mulle:
„Tõuse üles ja vii oma vanker eemale!” See ei olnud kõuemürin, välk ega maavä-
rin, vaid Jumala Vaimu, Püha Vaimu vaikne, tasane hääl … Ma tõusin üles ja lükka-
sin vankri maja kõrvale. Kui ma tagasi pikali läksin, ütles seesama Vaim mulle:
„Mine ja vii oma muulad sellest tammest eemale.” … Ma viisin nad noorde hikkori-
puusalusse ja sidusin kinni. Siis läksin magama. Poole tunni pärast murdis tuulis-
pask puu, mille külge minu muulad varem seotud olid, maapinna lähedalt maha
ning kandis ligi saja meetri kaugusele, pühkides oma teel ära kaks aeda, ning
paiskas selle sinna … kus oli seisnud minu vanker. Kuuletudes Jumala Vaimu poolt
mulle antud ilmutusele, päästsin ma enda, oma naise ja lapse, samuti oma looma-
de elu” (Leaves from My Journal. – Millennial Star, 12. dets 1881, lk 790–791).
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TÄIENDAV
TEGEVUS
VÄIKSEMATELE
LASTELE 1. Nädal enne seda tundi paluge igal lapsevanemal anda lapsele tundi kaasa

midagi lohutavat. See võib olla eriline tekk või mänguasi või eriline laul, mida
laulda. Võtke kaasa mõned lisaasjad juhuks, kui keegi unustab midagi kaasa
võtta.

Rääkige klassis lastega sellest, kuidas need asjad panevad neid tundma end
turvaliselt ja armastatuna. Selgitage, et üks Taevase Isa ja Jeesuse tähtsatest
abilistest saab panna meid tundma end turvaliselt ja armastatuna. Seda isikut
kutsutakse vahel Trööstijaks, sest Taevane Isa saatis ta olema koos meiega, kui
me tunneme kurbust või muretseme. See isik on Püha Vaim, imeline sõber!

2. Laulge või lugege laulu „Vaikne tasane hääl“viimaseid ridu ja aidake lastel
teha kaasa liigutusi. Laulu leiate Algühingu laulumapist.

Kuula, kuula (asetage käsi kõrva äärde)
sa Püha Vaimu häält! (asetage nimetissõrm huulte peale)
Kuula, kuula (asetage käsi kõrva äärde)
seda vaikset häält. (astetage käsi südame kohale)

7. õppetund



Ma olen tänulik päeva ja öö eest
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EESMÄRK Aidata igal lapsel mõista, et vastavalt Taevase Isa plaanile lõi Jeesus Kristus
päeva, et me saaksime tööd teha ja mängida, ning öö, et me saaksime puhata.

ETTEVALMISTUS 1. Uurige palvemeelselt järgmisi pühakirjakohti: 1. Moosese 1:1, 3–5, 14–18;
Heelamani 14:1–13; ja 3. Nefi 1:15–23.

2. Vajalikud õppevahendid:
a. Piibel ja Mormoni Raamat.
b. Väljalõigatud siluettpildid 1-1 „Päike”; 1-2 „Kuu”, 1-3 „Tähed” (sarnased

väljalõigatud siluettpildid on olemas ka Algühingu näitlike abivahendite
väljalõigatavate siluettpiltide kogus nr 3).

c. Pilt 1-21 „Laamanlane Saamuel müüril” (Kunstitööd evangeeliumist 314; 62370).

3. Tehke vajalikud ettevalmistused igaks täiendavaks tegevuseks, mida tahate
kasutada.

ÕPITEGEVUS Paluge ühel lapsel teha alguspalve.

Tähelepanu 
koondav tegevus

Rääkige lastele, et te mõtlete millestki, mille Taevane Isa plaanis ja Jeesus Kristus
lõi. Paluge lastel ära arvata, millest te mõtlete. Andke ükshaaval järgmised vihjed:

1. See annab meile sooja tunde.

2. See on ümmargune ja kollane.

3. See asub taevas.

4. Vahel tundub, et ta peidab ennast pilve või mäe taha.

Pärast seda, kui lapsed arvavad ära, et mõtlete päikest, näidake väljalõigatud si-
luettpilti päikesest.

• Kes tegi päikese?

Päeval me töötame ja mängime

Lugu Rääkige lastele päeva ja öö loomise lugu, nagu see on kirjas 1. Moosese 1:1,
3–5 ning päikese, kuu ja tähtede loomisest, nagu on kirjas 1. Moosese 1:14–18.

• Kes lõi päeva ja öö?

• Mille lasi Taevane Isa Jeesusel taevasse panna, et me teaksime, millal on päev?

Rääkige lastele, et päike annab meile valgust, et me näeksime. Päike annab mei-
le samuti sooja ja aitab taimedel kasvada. Meil ei oleks võimalik elada maa peal
ilma päikeseta.

• Kuidas me nimetame seda aega, millal päike paistab? (Päev)

8.
õppetund
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Selgitage, et me võime päeva jooksul teha paljusid asju. Me võime töötada,
mängida ja teisi aidata.

Tegevus Paluge lastel rääkida asjadest, mida nad päevasel ajal teevad, nagu söömine,
mängimine või põranda pühkimine. Laske neil püsti tõusta ja liigutuste abil näidata
mõningaid pakutud tegevusi. Soovi korral võite neid liigutusi nendega kaasa teha.

• Mida te saate teha, et kedagi päeva jooksul aidata? (Võimalikud vastused:
mänguasjade kokkukorjamine, nõude pesemine, väiksema õe või vennaga
mängimine.)

Öösel me puhkame

• Kas me näeme päikest kogu aeg?

Selgitage, et igal õhtul päike loojub ja taevas muutub pimedaks. Me ei näe päi-
kest öösel.

• Kuidas me nimetame seda aega, millal on pime? (Öö)

• Mille lasi Taevane Isa Jeesusel taevasse panna, et valgustada ööd? (Kuu ja tähed)

Laske lastel asetada kuu ja tähtede siluettpildid päikese siluettpildi kõrvale.

Tegevus Paluge lastel rääkida või näidata liigutuste abil, mida nad teevad õhtul või öösel, na-
gu õhtupalve ütlemine, muinasjutu kuulamine, hammaste pesemine või magamine.

Selgitage, et mõned inimesed nagu arstid, õed ja tuletõrjujad töötavad öösel,
kuid enamik meist öösel magab. Ka paljud loomad magavad öösel.

• Miks me magame?

Aidake lastel mõista, et magamine on hea meie kehale ning Taevane Isa ja
Jeesus tahavad, et me hoolitseksime oma keha eest hästi. Kui me magame pii-
savalt, tunneme ennast paremini ja oleme tervemad. Kui me ei maga piisavalt,
oleme väsinud ja tujukad.

Kui teie piirkonnas on päeva pikkus eri aastaaegadel oluliselt erinev, selgitage, et
öö kestab mõnel aastaajal kauem ja on teisel aastaajal lühem. Meie vanemad
aitavad meil teada, millal on aeg magama minna ning millal on aeg üles tõusta
ja tegutsema hakata.

Tegevus Laske lastel püsti tõusta ja mängida järgmist sõrmemängu:

Väike sõber

Mu sõbrake läheb magama, (tõstke üks sõrm püsti)
padjale ta paneb pea, (pange sõrm teise käe peopesale)
end teki sisse kerra seab – (sulgege ülejäänud sõrmed ümber esimese sõrme)
on magada niimoodi hea.

Hommikul, kui ärkab üles,
lükkab teki ära pealt. (avage käsi, et näidata sõrme puhkamas)
Varsti on ta riides, kraps, (tõstke sõrm püsti)
valmis rõõmus mängulaps. (liigutage sõrme, nagu ta mängiks)
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Taevane Isa kasutas päeva ja ööd, et anda teada Jeesuse sünnist

Lugu Rääkige lastele, et Taevane Isa võttis appi päeva ja öö, et rääkida Jeesuse sün-
nist. Näidake pilti 1-21 „Laamanlane Saamuel müüril” ning selgitage, mida pildil
on kujutatud. Selgitage, et prohvet Saamuel rääkis nefilastele, mis juhtub taevas,
kui jõuab kätte Jeesuse sünd. Päike loojub, aga ilm ei lähe pimedaks. Selgitage,
et paljud inimesed ei uskunud Saamueli, kuid see, mida ta ütles, tõepoolest ka
juhtus (vt Heelamani 14:1–13 ja 3. Nefi 1:15–23).

Aidake lastel mõista, et Jeesuse sünd oli nii tähtis, et kaugel Ameerikas, kus ela-
sid nefilased ja laamanlased, tegi Taevane Isa öö, mil Jeesus sündis, valgeks na-
gu päeva.

• Millisest tähtsast sündmusest rääkis laamanlane Saamuel rahvale?

• Mida nägid nefilased juhtumas taevas sel ööl, kui Jeesus sündis?

Tunnistus Tunnistage, et Taevane Isa lasi Jeesusel Kristusel luua päeva ja öö, et meid aidata.
Innustage lapsi tänama Taevast Isa nii päeva kui öö eest.

TÄIENDAVAD
TEGEVUSED Valige mõned neist tegevustest õppetunnis kasutamiseks.

1. Hankige iga lapse jaoks leht valget paberit ja pool lehte musta või tumesinist
paberit. Liimige pool tumeda paberi lehte valge paberi ühele poole, nii et see
kujutaks päeva ja ööd. Lõigake paberist välja väikesed ringid, mis kujutaksid
päikest ja kuud, ning aidake lastel liimida need õigele kohale. Kasutage kum-
mist või väljalõigatud tähti, lisamaks need öisele pildile. Kirjutage iga lapse pa-
berile „Ma olen tänulik päeva ja öö eest”.

2. Lugege lastega laulu „The World Is So Big“ (Maailm on nii suur) (Children’s
Songbook, lk 235) 2. salmi tõlget, tehes liigutusi kaasa:

Maailm on nii suur ja nii ümar, (tee kätega suur ring)
kõik Jumala loonud on see.
Öös vilguvad taevalael tähed, (suruge pöial ja sõrmed kokku ja lahku)
päeval päike nii hele ja soe. (tee kätega ring)
Maailm on nii suur ja nii ümar, (tee kätega suur ring)
Jumal hoiab ja õnnistab meid. (kallistage iseennast)

3. Laulge laulu „Tee nii kuis mina“, lastes lastel välja mõelda laulus nimetatavaid
tegevusi. Enne iga tegevuse kohta laulmist, küsige lastelt, kas seda tehakse
päeval või õhtul. Tehke liigutusi kaasa.

4. Mõelge välja lugu vennast ja õest, kes mängisid päeva lõpus õues. Kasutage ni-
mesid ja olukordi, mis on teie klassis olevatele lastele tuttavad. Kirjeldage, mida
lapsed tegid päeva lõpus. Rääkige üksikasjaliselt: päike loojub, ema kutsub nad
tuppa ning lapsed teevad vajalikke töid, nagu koristamine, pesemine, õhtusöögiks
valmistumine, nõude pesemisel abistamine, magama minekuks valmistumine, õh-
tujutu kuulamine ning õhtupalve ütlemine. Kirjeldage, kuidas vend ja õde, teised
inimesed ning linnud, putukad ja loomad jäävad vaikseks ja lähevad magama.
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Aidake lastel mõista, et öösel peaksime me sulgema silmad ja magama, et
meie keha saaks kasvada terveks ja tugevaks. See on osa Taevase Isa plaanist
meie jaoks.

Ilmestage lugu väljalõigatud kujutistega või andke lastele osad, mida nad loo
ajal saavad mängida.

TÄIENDAVAD
TEGEVUSED
VÄIKSEMATELE 
LASTELE 1. Näidake päikese, kuu ja tähtede väljalõigatud kujutisi. Esitage järgmisi küsimusi:

• Kus me neid asju näeme?

• Kas me näeme päikest öösel?

• Kas me näeme tähti päeval?

Selgitage, et Taevane Isa lasi Jeesusel teha päikese, et anda meile valgust ja
hoida meid päeval soojas, ning kuu ja tähed, et anda meile valgust öösel.

2. Aidake lastel teha järgneva luuletuse saatel sel ajal liigutusi, kui teie seda ette loete.

Jumala looming

Kuu on loonud Taevaisa (tehke kätega ring)
ja veel palju tähti lisaks (avage ja sulgege peopesad)
taevalaotusse on pannud, (joonistage käega kaar)
aga päevaks päik’se andnud, (joonistage kätega suurem ring)
kes meil kingiks soojust, valgust, mis on maise elu algus. 
Loonud puud ja linnud, loomad, (kahe sõrmega linnu nokk lahti, kinni)
kes me ellu rõõmu toovad. (naerunägu)
Oma palves tänan Teda. (käed rinnale, peopesad vastakuti)

Tean, et Tema kuuleb seda! (käsi kõrva äärde)
(Eleanor Doan „Fascinating Finger Fun”. © 1951. Kasutatud autori loal.)

8. õppetund
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EESMÄRK Aidata igal lapsel olla tänulik vee eest, mille Taevane Isa ja Jeesus Kristus on andnud.

ETTEVALMISTUS 1. Uurige palvemeelselt järgmisi pühakirjakohti: 1. Moosese 1:9–10; 2. Moosese
17:1–6 ja Matteuse 3:13–17.

2. Vajalikud õppevahendid:
a. Piibel.
b. Võimaluse korral hankige erinevate veekogude – järvede, jõgede ja

ookeanide pildid.
c. Pilt 1-8 „Sakramendi jagamine” (62021); pilt 1-11 „Poiss saab ristitud”

(62018); pilt 1-18 „Ristija Johannes ristib Jeesust” (Kunstitööd evangeeliu-
mist 208; 62133).

3. Tehke vajalikud ettevalmistused igaks täiendavaks tegevuseks, mida tahate
kasutada.

ÕPITEGEVUS Paluge ühel lapsel teha alguspalve.

Tähelepanu 
koondav tegevus

Paluge ühel lapsel tulla klassi ette. Öelge talle sosinal kõrva tegevus, kus kasuta-
takse vett, nagu hammaste pesemine, käte pesemine või taimede kastmine.
Laske lapsel kujutada seda tegevust ja teistel lastel ära arvata, mida kujutatakse.
(Vajadusel näidake lapsele, kuidas vastavat tegevust võiks kujutada.) Laske igal
lapsel mingit tegevust ette näidata.

Rõhutage, et igaks tegevuseks, mida ette näidati, on vaja vett. Rääkige lastele,
et me peaksime Taevasele Isale ja Jeesusele vee eest tänulikud olema.

Vesi oli loomise juures oluliseks osaks

Lugege ette ja selgitage pühakirjakohta 1. Moosese 1:9–10.

• Miks on vesi meie jaoks nii tähtis?

• Kust me vett saame?

Aidake lastel mõista, et vett saab paljudest kohtadest – järvedest, jõgedest,
ookeanidest, vihmast ja lumest. Selgitage, et lumi ja jää on külmunud vesi.
Näidake pilte veest ja rääkige, kust teie piirkonnas vett saadakse.

Öelge lastele, et te olete tänulik, et vesi on osa Taevase Isa plaanist.

Laul Laulge või lugege laulu „Fun to Do“ (Tore töö) (Children’s Songbook, lk 253) tõlget.
Paluge lastel öelda erinevaid töid, mille juures kasutame vett. Näiteks riiete pese-
mine, vannis käimine või hammaste pesemine.Mõelge välja sobivad liigutused.

9.
õppetund
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Riiete pesu tore töö,
tore töö, jah, tore töö!
Riiete pesu tore töö,
jah, tore, tore töö!

(© 1963 Kõik õigused kuuluvad D. C. Heath and Company-le. Kasutataud autori loal.)

Me vajame vett paljudeks asjadeks

• Miks me vajame vett? Milleks seda kasutatakse?

Selgitage, et kõik elavad asjad – inimesed, loomad ja taimed – vajavad vett.
Võimalusel andke igale lapsele väike tops vett juua. Rääkige, kuidas meie keha
ei saa elada ilma vett joomata.

• Kuidas saavad loomad ja taimed endale vajaliku vee?

Selgitage, et me vajame vett ka muudeks asjadeks, näiteks pesemiseks ja söö-
gitegemiseks.

Jeesus andis Moosesele ja iisraellastele kõrbes vett

Lugu Rääkige lugu sellest, kuidas Mooses kaljust vett sai, nagu see on kirjas 2. Moosese
17:1–6. Selgitage, et inimesed olid kuumas ja kuivas kõrbes. Seal ei olnud vett.

• Mis oleks juhtunud, kui iisraellased ei oleks vett saanud?

• Kas teil on kunagi olnud suur janu? Mis tunne on juua külma vett, kui teil on
suur janu?

Vesi on Kirikus tähtis

Lugu Näidake pilti 1-18 „Ristija Johannes ristib Jeesust”. Jutustage lugu Jeesuse risti-
misest, nagu on kirjas Matteuse 3:13–17.

• Kus Jeesus ristiti?

• Kuidas sai Jeesus ristitud?

Näidake pilti 1-11 „Poiss saab ristitud”.

• Kus me saame risititud, kui me oleme kaheksa-aastased?

• Kas te olete näinud kellegi ristimist?

Laske lastel rääkida sellest, mida ristimisel tehti. Selgitage, et meil on vaja ristimi-
seks vett.

Näidake pilti 1-8 „Sakramendi jagamine”.

• Kuidas me kasutame vett sakramendikoosolekul?

Väljendage oma tänulikkust vee eest, et me võime saada ristitud ja saada osa
sakramendist.

Tunnistus Tunnistage Taevase Isa plaanist ja Tema armastusest meie vastu, et Ta on and-
nud meile vee. Rääkige lastele, et te olete tänulik Taevasele Isale ja Jeesusele
selle imelise kingituse eest.
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TÄIENDAVAD
TEGEVUSED Valige mõned neist tegevustest õppetunnis kasutamiseks.

1. Korrake koos lastega alljärgnevat salmi, tehes liigutusi kaasa:

Vihmapiisad

Kui lilledel on janu ja lehed kuivavad, 
(hoidke peopesi avatult ja sirutage käed ettepoole)
siis vahvad vihmapiisad taevast langevad. 
(laske käed alla, liigutades sõrmi)
Nad toredasti pritsivad, kui lõbusasti mängivad,
(liigutage sõrmi ühelt poolt teisele poole)
siis päike neile pilgu heidab ja nad vargsi ära peidab.
(peitke sõrmed selja taha)

2. Laulge koos lastega „Vihma sajab kõikjale“. Leiate laulu Algühingu laulumapist.

3. Laske igal lapsel joonistada pilt veest, olgu see siis järv, jõgi või vihmapiisk.
Kirjutage iga lapse paberile „Ma olen tänulik vee eest.”

4. Paluge lastel rääkida või teha pantomiimi sellest, kuidas nad saavad veega
mängida – ujuda, uisutada, lumememme teha või lompides pritsida.

5. Aidake lastel mõista, et vesi aitab meil asju puhastada. Laske neil esitada
pantomiimina näiteks pesu või käte pesemist.

TÄIENDAVAD
TEGEVUSED
VÄIKSEMATELE 
LASTELE 1. Tehke mõnda või kõiki järgmistest tegevustest, et aidata lastel õppida erine-

vaid vee kasutamise viise:

a. Andke igale lapsele väike tops vett juua. Kui lapsed joovad, selgitage, et vesi
on osa Taevase Isa plaanist Maa jaoks. Me võime vett juua, kui meil on janu.

b. Pange kaussi veidi vett ja aidake igal lapsel käsi pesta. Tuletage lastele
meelde, et Taevane Isa ja Jeesus tegid plaani, et meil oleks vett. Selgitage,
et me võime kasutada vett pesemiseks.

c. Võimaluse korral viige lapsed välja ja laske igaühel mõnd taime kasta. Või
tooge taim klassi ja laske igal lapsel seda veidi kasta. Selgitage, et ka tai-
med vajavad elamiseks ja kasvamiseks vett.

2. Tehke koos lastega järgmisi liigutusi, mängides, et sajab – algul nõrgemalt ja
siis järjest tugevamini.

a. Patsutage sõrmeotsi kokku.
b. Plaksutage käsi kokku.
c. Patsutage põlvi, vahetades kätt.
d. Trampige jalgadega vastu põrandat.
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10.
õppetund

EESMÄRK Aidata igal lapsel olla tänulik Taevasele Isale ja Jeesusele Kristusele puude, tai-
mede ja lillede eest.

ETTEVALMISTUS 1. Uurige palvemeelselt 1. Moosese 1:11–13.

2. Mähkige puuvili, juurvili või väike oks riidesse või pange paberkotti.

3. Lõigake proovimiseks väikesed puuvilja, juurvilja või leiva tükid. Rääkige enne
seda laste vanematega, et olla kindel, et ühelgi lapsel pole sellise toidu suhtes
allergiat.

4. Vajalikud õppevahendid:
a. Piibel.
b. Võimalusel hankige kohalike puude, taimede ja lillede pilte ning tooge kodust

kaasa mõned väikesed puust asjad nagu näiteks pliiats, lusikas või kauss.
c. Väljalõigatud siluettpilt 1-4 „Lilled” (sarnased siluettpildid on olemas ka

Algühingu näitlike abivahendite väljalõigatud siluettpildid kogus nr 3).
d. Pilt 1-22 „Puu õites”; pilt 1-23 „Pesa linnupoegadega”.

5. Tehke vajalikud ettevalmistused igaks täiendavaks tegevuseks, mida tahate
kasutada.

ÕPITEGEVUS Paluge ühel lapsel teha alguspalve.

Tähelepanu 
koondav tegevus

Laske ringi käima kinnine kott puuviljade, juurviljade või oksaga, nii et lapsed ei
saaks vaadata, mis seal sees on. Laske lastel kotti katsuda ja arvata, mis seal
sees võiks olla. Öelge neile, et keegi ei ütleks seda välja, kuni kõik on saanud
võimaluse kotti katsuda. Kui kõik on kotti katsunud, laske lastel öelda, mis nende
meelest võiks selles kotis olla. Võtke see asi kotist välja ja rääkige selle väljanä-
gemisest ja kasulikkusest.

Puud, taimed ja lilled teevad Maast kauni koha, kus elada

Tuletage lastele meelde, et Maa peal on kõik loodud vastavalt Taevase Isa plaa-
nile. Loomise kolmandal päeval lõi Jeesus puud, taimed ja lilled (vt 1. Moosese
1:11–13). Selgitage, et Taevane Isa ja Jeesus tahtsid teha Maa ilusaks puude,
taimede ja lilledega.

Näidake väljalõigatud siluettpilti lilledest ja ükskõik millist pilti puudest, taimedest
või lilledest. Paluge lastel rääkida oma kogemustest puude, taimede või lilledega.

Lugu Jutustage lugu, mis õpetab lastele, et puud, taimed ja lilled teevad Maast ilusa
koha, kus elada. Rääkige ilusatest taimedest, mis kasvavad seal, kus te elate.
Kasutage pilti 1-22 „Puu õites” ning jutustage järgmine lugu:

Katil on lemmikpuu, mille all tal meeldib mängib. Ühel hommikul äratas teda
ema, kes ütles, et tal on Katile üllatus. Kati lemmikpuu on kaetud ilusate valgete
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popkorni moodi õitega. Kati küsib, kuidas sai popkorn tema lemmikpuu peale,
ning ema selgitab talle õite tähtsust.

Laul Paluge lastel tõusta ja lugege laulu „Popcorn Popping“ (Popkorni ime)
(Children’s Songbook, lk 242) tõlget, tehes liigutusi kaasa. Selgitage, et kevadel
on õunapuudel valged õied, mis sarnanevad popkornile.

Aknast kui vaatan, ma näen,
õunapuu õis kuis lahti lä’eb.
Kevadel loodus ärkavat näib,
päikene puudel kui külas käib.
Õied kui popkorni mügarad puul,
tahaksin maitsta neid, naeratus suul.
Korjaksin peotäie sõbrale ka,
popkorni imet, et maitsta ta saaks.

Selgitage, et kõikidel puudel ja põõsastel on ka õied. Lilled kasvavad mullas.
Paluge lastel rääkida lilledest, mida nad on näinud.

• Kuidas me kasutame lilli, et teha meie maailma ilusaks? (Me istutame neid
aedadesse, teeme neist kimpusid ning kanname neid juustes või riietel.)

• Miks me kingime kellelegi lilli? (Erilistel juhtudel ja selleks, et teha inimest õn-
nelikuks.)

Taimed ja puud on meile eluks vajalikud

Lugu Selgitage, et taimed ja puud on meile eluks vajalikud. Asetage välja pilt 1-22
„Puu õites” ning rääkige lugu puu paljudest kasutusviisidest. Rääkige järgmisest
või muudest viisidest, kuidas inimesed teie kandis puid kasutavad:

Esiteks kasutavad linnud puud oma koduna. Nad ehitavad hoolikalt pesa ning
emalind muneb sinna munad. (Näidake pilti 1-23 „Pesa linnupojaga”.) Kui linnu-
pojad munast välja kooruvad, on puu neile heaks koduks. See kaitseb neid kuu-
ma päikese, vihma ja maa peal olevate loomade eest, kes võiksid neile liiga
teha. Puu annab ka toitu lähedal elavale perele. Lapsed mängivad puu varjus
ning kinnitavad tugevate okste külge kiige. Kui osa puust sureb, raiub pere puu
maha ning kasutab seda maja kütmiseks.

• Miks on puud meile vajalikud? (Nad annavad toitu, puitu, varju ja koha, kus
mängida.)

Näidake mõningaid puust asju, mis te olete kodust kaasa võtnud või mis on
klassiruumis, ning rääkige erinevatest puu kasutamise võimalustest.

• Milliseid teisi puust tehtud asju te teate?

Selgitage, et me kasutame ka taimi paljudel erinevatel viisidel. Üks tähtsamaid
asju, mida taimed meile annavad, on toit.

• Milliseid taimi me sööme?

Kui teil on mõni pilt, mis kujutab toiduks kasutatavaid kohalikke taimi, siis näida-
ke seda.



37

Tegevus Rääkige lastega kohapeal kasvatatavast teraviljast ning puu- ja köögiviljadest.
Selgitage, et teraviljast tehakse näiteks leiba ja saia ning putru. Paluge igal lapsel
nimetada oma lemmiktoit, mis on tehtud taimedest. Laske lastel maitsta tükikest
puuvilja, juurvilja või leiba, mis te kaasa võtsite. Rääkige neile taimedest või puu-
dest, kust need saadakse.

Selgitage, et Taevane Isa lasi Jeesusel luua palju erinevaid taimi ja puid, et meil
oleks häid asju, mida süüa.

• Kuidas me saame Taevast Isa oma toidu eest tänada? (Pidades meeles palu-
da õnnistust toidule, enne kui me seda sööme.)

Tunnistus Tunnistage armastusest, mis Taevasel Isal ja Jeesusel on meist igaühe vastu.
Tuletage lastele meelde, et nad peaksid seda armastust meeles iga päev, kui
nad näevad kauneid puid, taimi ja lilli.

TÄIENDAVAD
TEGEVUSED Valige mõned neist tegevustest õppetunnis kasutamiseks.

1. Võtke kaasa mõned seemned (näiteks lilleseemned, herned või nisuterad)
ning mullaga täidetud pabertops, mille iga laps saab koju viia. Näidake laste-
le, kuidas seemneid külvata, ning tuletage neile meelde, et seemnetest taime-
de kasvamiseks on vaja vett ja päikesevalgust.

2. Kuulake lastega laulu „Little Seeds Lie Fast Asleep“(Children’s Songbook, lk
243) salvestust. Rääkige lastele seemnete tärkamisest. Paluge lastel mängida,
kuidas seemnekesed magavad, ärkavad ja hakkavad sirguma.

3. Lõigake värvilisest paberist välja kroonlehed, lehed ja varred ning laske igal
lapsel kleepida mõned neist lillekujuliselt paberilehele. Kirjutage lehele „Ma
olen tänulik ilusate lillede eest.”

4. Võtke kaasa puu- või köögivili, millel on seemned sees. Rääkige lastele, et vil-
ja sees on üllatus. Lõigake puu- või köögivili lahti, et lapsed saaksid seemneid
näha. Selgitage, et kui seemned maha panna ning neid kasta ja päike neile
peale paistab, siis kasvab neist uusi viljapuid või köögivilju.

5. Minge lastega õue jalutama ja näidake neile erinevaid taimeliike. Kui ilm ei lu-
ba välja minna, siis võivad lapsed vaadata läbi akna välja ning kordamööda
öelda, milliseid taimi nad näevad. Vajadusel selgitage aastaaegadest tulene-
vaid muutusi, mis mõjutavad taimi ja puid.

TÄIENDAVAD
TEGEVUSED
VÄIKSEMATELE 
LASTELE 1. Näidake pilti 1-22 „Puu õites”. Öelge lastele, et Taevane Isa lasi Jeesusel

Kristusel luua taimed ja puud (vt 1. Moosese 1:11–13). Selgitage, et puud an-
navad meile puitu ja puuvilju. Taimed annavad meile vilju.

2. Võtke kaasa taim või osa sellest (näiteks lill või mõned lehed), et lapsed saak-
sid seda vaadata, katsuda ja nuusutada. Andke igale lapsele võimalus taime
puudutada või seda käes hoida. Juhtige tähelepanu selle värvusele, lõhnale
või ilule. Väljendage oma tänulikkust taimede, lillede ja puude eest.

10. õppetund
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3. Esitage järgnev salm koos liigutustega. Seejärel paluge lastel teha liigutusi sel
ajal, kui te seda salmi uuesti loete.

Mulle meeldib kaevata

Mulle meeldib kaevata ja rehitseda maad, (tehke, nagu kaevaksite)
maitsvaid vilju nautida sügisel siis saab. (tehke, nagu sööksite)
Linnuke lööb laulu oksa peal, (kaks sõrme nagu nokakene kinni, lahti)
mina seemneid peenral ritta sean. (puistake sõrmedega seemneid)
Päike paistis soojalt, andis valgust, (tehke kätega õhus suur ring)
nõnda seemnes eluke sai algust. (näidake, kui väike on seeme)
Kasvamiseks nüüd on vaja, (tõstke käsi enda ees üha kõrgemale)
et ka veidi vihma sajaks. (tõstke käed üles ja laske sõrmi liigutades alla, nagu sajaks)



Ma olen tänulik kalade eest
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11.
õppetund

EESMÄRK Aidata igal lapsel olla tänulik Taevasele Isale ja Jeesusele Kristusele kalade ja
veeloomade eest.

ETTEVALMISTUS 1. Uurige palvemeelselt järgmisi pühakirjakohti: 1. Moosese 1:20–23, Joona 1–3;
Matteuse 14:15–21 ja Luuka 5:1–11.

2. Vajalikud õppevahendid:
a. Piibel.
b. Paberist kala (vaadake selle kuju õppetunni materjali lõpust).
c. Õngeritv – kepp, mille külge on seotud nöör, mille teise otsa on kinnitatud

magnet (hoidke see ritv alles edaspidisteks õppetundideks).
d. Anum, mille sisse panna kirjaklambritega või magnetitega paberist kalad.
e. Võimaluse korral hankige pilte kaladest või teistest vees elavatest loomadest.
f. Väljalõigatud siluettpilt 1-5 „Kala” (sarnased väljalõigatud siluettpildid on olemas

ka Algühingu näitlike abivahendite väljalõigatud siluettpiltide kogus nr 4).
g. Pilt 1-1 „Maailm” (62196), pilt 1-24 „Jeesus ja kalamehed” (Kunstitööd evan-

geeliumist 210, 62138), pilt 1-25 „Kala”, pilt 1-26 „Konn”, pilt 1-27
„Kilpkonn”.

3. Tehke vajalikud ettevalmistused igaks täiendavaks tegevuseks, mida tahate
kasutada.

ÕPITEGEVUS Paluge ühel lapsel teha alguspalve.

Tähelepanu 
koondav tegevus

Laske lastel ette kujutada, et nad seisavad sillal, millelt avaneb vaade jõele või
järvele.

• Mida te näete, kui te vette vaatate?

Paluge lastel püsti tõusta ja mängida vees ujuvat kala.

Taevane Isa palus Jeesusel Kristusel luua kalad ja teised veeloomad

Näidake pilti 1-1 „Maailm” ning vaadake üle mõned asjad, mille Taevane Isa pa-
lus Jeesusel luua, millest oli juttu eelnevates õppetundides. Rääkige lastele, et
Jeesus lõi samuti kalad (vt 1. Moosese 1:20–23). Kalad on osa Taevase Isa plaa-
nist Maa jaoks. Näidake pilti 1-25 „Kala” ning rääkige sellest, kus kalad elavad.

• Kas te olete kunagi kala näinud?

Paluge lastel rääkida kaladest, keda nad näinud on.

Näidake väljalõigatud siluettpilti 1-5 ning teisi pilte kaladest. Rääkige erinevat liiki ka-
ladest: kuldkalast, forellist, lestast, haist või muudest kaladest, keda lapsed teavad.

• Millised teised loomad elavad vees peale kalade?

Näidake pilti 1-26 „Konn” ja pilti 1-27 „Kilpkonn”. Rääkige konnadest ja kilpkonna-
dest ning sellest, kus nad elavad. Rääkige samuti vaaladest, krabidest, hüljestest
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ning teistest veeloomadest. Selgitage, et mõned veeloomad elavad ookeanis,
mõned järvedes ja mõned jõgedes.

Tegevus Aidake igal lapsel mõelda ühest veeloomast ning näidata, kuidas ta kõnnib, hüp-
pab või ujub.

Lugu Hoidke käes Piiblit ning selgitage, et me võime pühakirjadest kalade kohta luge-
da. Jutustage lugu Joonast, nagu on kirjas Joona 1–3. Selgitage, et Jeesus val-
mistas ette suure kala, mis neelaks Joona alla, et Joona ei upuks. Jeesusel oli
Joona jaoks töö. Soovi korral võite te lugu rääkides lugeda ette ühe või kaks sal-
mi, näiteks Joona 2:1–2 (kui te salmi ette loete, selgitage, et Jeesust kutsutakse
vahel Jehoovaks).

• Kes saatis suure kala, et see Joona alla neelaks? (Vt Joona 2:1.)

• Mida Joona tegi, kui kala ta alla neelas? (Vt Joona 2:2.)

• Mida Joona tegi, kui ta kala seest välja pääses? (Vt Joona 3:1–3.)

• Kas inimesed uskusid Joonat ja parandasid meelt? (Vt Joona 3:5, 10.)

Rääkige lastele, et mõned kalad on väga suured nagu kala, kes Joona alla nee-
las. Mõned kalad on jälle väga väikesed ning võivad isegi purgi sees elada.

Tegevus Aidake lastel mängida järgmist sõrmemängu:

Kuldkala

Mul kalake on kallis, (kallistage ennast)
ta elab klaasist pallis, (joonistage õhus ring)
lööb klaasi vastu nina, (puudutage oma nina)
et näeksin teda mina. (tõstke käsi silmade kohale)
Kui mahuksin ka sinna, (näidake näpuga enda peale)
koos ujuma võiks minna. (tehke ujumisliigutusi)

Lugu Näidake uuesti Piiblit, kui te räägite lugu Siimon Peetrusest, mis on kirjas Luuka
5:1–11.

Näidake sobival ajal pilti 1-24 „Jeesus ja kalamehed”.

• Miks läks Jeesus Siimon Peetruse paati? (Vt Luuka 5:3.)

• Mida palus Jeesus Siimon Peetrusel teha? (Vt Luuka 5:4.)

• Mille Siimon Peetrus oma võrku püüdis? (Vt Luuka 5:6.)

Taevane Isa lasi Jeesusel Kristusel luua meie jaoks kalad ja veeloomad

Selgitage, et Taevane Isa lasi Jeesusel luua kalad ja veeloomad meie jaoks, et
me saaksime neid kasutada toiduks ja muul otstarbel.

Lugu Viidates taas Piiblile, rääkige Matteuse 14:15–21 kirjas olev lugu. Soovi korral võite
te lugu rääkides ette lugeda ühe või kaks salmi, nagu näiteks Matteuse 14:16–17.

• Mida Jeesus tegi, kui rahval kõht tühi oli? (Vt Matteuse 14:15–16.)

• Millega Jeesus rahvast toitis? (Vt Matteuse 14:19.)
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Tegevus Näidake klassile õngeritva, mille te olete teinud, ning kutsuge üks laps enda juur-
de kala püüdma. Pange mõned väljalõigatud kalad anumasse ning kui laps kõi-
gutab õnge anuma kohal, haakuvad kirjaklambri või magnetiga kalad õnge
külge. Laske lapsel kala välja tõmmata. Laske igal lapsel kala püüda.

Paluge lastel rääkida sellest, kuidas nad on kalal käinud või kala söönud.

Tunnistus Väljendage oma tänulikkust kalade ja veeloomade eest.

TÄIENDAVAD
TEGEVUSED Valige mõned neist tegevustest õppetunnis kasutamiseks.

1. Laske lastel püütud paberkala ära värvida (soovi korral korrake seda tegevust).
Kirjutage iga lapse kala tagaküljele: „Ma olen tänulik kalade eest!”

2. Pange lapsed poolringi istuma. Asetage kalad, mis lapsed ära värvisid, põran-
dale nende ette. Öelge koos järgnev salm:

Väike kala ujub ringi vees.
Püüab teda väike kalamees.

Osutage lapsele ning laske lapsel valida oma kala, kasutades õngeritva või
näidates kalale. Laps ütleb: „Ma püüdsin ____ kala,” öeldes kala värvi. Laps
jätab seejärel kala endale, et see koju viia. Korrake, kuni igal lapsel on olnud
võimalus osaleda.

3. Laulge või lugege lastega laulu „Thanks to Our Father“ (Tänu meie Isale)
(Children’s Songbook, lk 20) tõlget 18. õppetunnist.

4. Aidake lastel mängida järgnevat sõrmemängu. Selgitage, et lepamaim on hästi
väike kala.

Väike kilpkonn

Mul on väike kilpkonn, (üks peopesa on välja sirutatud)
kellel kodu seljas on. (joonistage teise käega selle peale kaar)
Ta ujub lainetel (tehke ujumisliigutusi)
ja ronib kaljudel. (liigutage kohapeal jalgu)

Ta napsas lepamaimu, (napsake käega õhus)
ta napsas kirbust kaimu, (napsake käega õhus)
ta napsas sääse säärt, (napsake käega õhus)
ja minu kleidiäärt. (napsake käega õhus)

Sai kätte lepamaimu, (tehke nagu sööksite)
sai kätte kirbust kaimu. (tehke nagu sööksite)
Ta sääse ära sõi, (tehke nagu sööksite)
kuid minust ilma jäi! (laiutage käsi)

(Vachel Lindsay „Collected Poems of Vachel Lindsay”. © 1920 Kõik õigused
kuuluvad Macmillan Publishing Co, Inc-ile. Uuendatud 1948 Elizabeth C.
Lindsay poolt. Kasutatud autori loal.)

11. õppetund
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5. Aidake lastel öelda järgmist luuletust, tehes liigutusi kaasa. Selgitage, et oja
on väike jõgi.

Viis väikest kala

Laske viiel lapsel klassi ees seista, igaühel käes paberist kala.

Viis väikest kala ujus ojavees,
üks neist ennast ära peitis vesiroosi sees.
Väiksed kalad, väiksed kalad rõõmsalt lupsu lõid.
Väiksed kalad, väiksed kalad ussikesi sõid.

Lugege luuletust neljast, kolmast ja kahest kalast. Iga kord ujub üks kalake mi-
nema. Kui klassi ette on jäänud ainult üks laps, lugege nii:

Üks väike kala ujus ojavees,
lõpuks ennast ära peitis vesiroosi sees.
Kadunud nüüd väike kala, peitu tema puges sala.
Pole enam lupsulööjat ega ussikeste sööjat.

TÄIENDAVAD
TEGEVUSED
VÄIKSEMATELE
LASTELE 1. Näidake pilti 1-25 „Kala”, pilti 1-26 „Konn” ja pilti 1-27 „Kilpkonn”. Jutustage

oma sõnadega lugu kalade ja veeloomade loomisest (vt 1. Moosese 1:20–23).
Väljendage oma tänulikkust kalade ja teiste veeloomade eest.

2. Rääkige lastele, et paljud loomad elavad vees või vee ääres. Laske neil ära ar-
vata, millist looma te mõtlete, andes neile järgmisi vihjeid:

a. Mu nahk on roheline, sile ja libe. Ma hüppan. Ma elan järvede, ojade ja
tiikide lähedal. Kas te oskate öelda, kes ma olen?

(Kui lapsed on ära arvanud, et tegu on konnaga, siis näidake pilti 1-26
„Konn” või joonistage konn tahvlile.)

b. Ma olen väga aeglane. Ma kannan seljas kõva kilpi. Kui ma kardan, tõmban
ma oma pea ja jalad kilbi alla peitu. Kes ma olen?

(Kui lapsed on ära arvanud, et tegu on kilpkonnaga, siis näidake pilti 1-27
„Kilpkonn” või joonistage kilpkonn tahvlile.)

Kui lapsed on mõlemad loomad ära arvanud, siis laske neil konna moodi ringi
hüpata; seejärel laske neil kilpkonna moel aeglaselt ringi roomata.
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EESMÄRK Aidata igal lapsel olla tänulik Taevasele Isale ja Jeesusele Kristusele loomade eest.

ETTEVALMISTUS 1. Uurige palvemeelselt 1. Moosese 1:24–25 ja 6:5–8:19.

2. Vajalikud õppevahendid:
a. Piibel.
b. Väljalõigatud siluettpildid 1-6 kuni 1-19 loomadest (sarnased väljalõigatud

siluettpildid on olemas ka „Algühingu näitlike abivahendite väljalõigatud
siluettpiltide” kogumikes 4 ja 5).

c. Pilt 1-28 „Loomine – elusolendid” (Kunstitööd evangeeliumist 100, 62483),
pilt 1-29 „Noa laeva ehitamine” (Kunstitööd evangeeliumist 102, 62053), pilt
1-30 „Noa ja tema laev koos loomadega” (Kunstitööd evangeeliumist 103,
62305).

3. Tehke vajalikud ettevalmistused igaks täiendavaks tegevuseks, mida tahate
kasutada.

ÕPITEGEVUS Paluge ühel lapsel teha alguspalve.

Tähelepanu 
koondav tegevus

Pange väljalõigatud loomade siluettpildid laste ette põrandale või lauale. Aidake
lapsel võtta väljalõigatud siluettpilt, kindlaks teha, mis loom see on, ning näidata
seda klassile. Jätkake, kuni iga laps on saanud osaleda vähemalt ühe korra.

Taevane Isa palus Jeesusel Kristusel luua loomad 

Korrake lastega, et Taevane Isa lasi Jeesusel Kristusel luua meie imekauni Maa,
sealhulgas päeva ja öö, ookeanid ja maa ning taimed ja puud. Näidake Piiblit ja
tuletage lastele meelde, et saame sellest raamatust teada loomisest. Selgitage,
et Piibel jutustab meile, et Taevane Isa lasi Jeesusel luua kõik loomad ja panna
nad maa peale.

Asetage välja pilt 1-28 „Loomine – elusolendid”.

• Kes lõi need, keda te sellel pildil näete?

• Mis on sellel pildil olevate loomade nimed?

Selgitage, et Jeesus lõi Maa peale igat liiki loomi. Mõned loomad elavad taludes
ja meie kodude lähedal. Mõned loomad elavad metsas, mõned mägedes ja mõ-
ned kõrbes. Mõned loomad elavad maailma külmades paikades, teised loomad
elavad soojades paikades.

• Millised loomad elavad talus?

• Millised loomad elavad metsas, mägedes või kõrbes?

• Mis on sinu lemmikloom?

Tegevus Paluge lastel püsti tõusta ja mängida oma lemmiklooma.

12.
õppetund
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Loomad aitavad meid

Selgitage, et Taevane Isa lasi Jeesusel panna loomad Maa peale meid aitama.
Me kasutame mõningaid loomi toiduks, teised teevad meie jaoks tööd ning mõ-
ningaid on tore vaadata või nendega mängida.

• Kuidas loomad meid aitavad?

• Milliselt loomalt saame me toitu, näiteks piima, mune või liha?

• Milliselt loomalt saame toorainet riiete jaoks?

• Milliseid loomi on tore lemmikloomana pidada?

• Milliste loomadega saame sõita?

Paluge lastel rääkida kogemustest, mis neil on olnud erinevat liiki loomadega.

Loomad päästeti veeuputusest

Jutustage lugu Noast ja tema laevast, nagu see on kirjas 1. Moosese 6:5–8:19.
Näidake pilti 1-29 „Noa laeva ehitamine” ja pilti 1-30 „Noa ja tema laev koos loo-
madega”. Te võite kasutada loo illustreerimiseks ka väljalõigatud siluettpilte.

• Kuidas õnnistati Noad ja tema perekonda Jeesusele kuuletumise eest?

• Kuidas loomad päästeti?

• Kui me näeme vikerkaart, mida see meile meelde tuletab?

Tegevus Paluge lastel püsti tõusta ja koos teiega vastavaid liigutusi teha, sel ajal kui te
loete ette järgmist luuletust:

Noa

Noa pidi ehitama laeva suure (näidake kätega laeva suurust)
ja ehituslaadilt täiesti uue.
Jumal Noale nõu andis,
Noa laudu kokku kandis. (tehke, nagu kannaksite midagi)

Kui sai valmis laeva kere,
Noa kutsus oma pere. (viibake käega)
Loomad tulid kahekaupa kokku. (tõstke kaks sõrme püsti)
enne ärasõitu löödi lokku. (liigutage rusikas kätt edasi-tagasi)

Suured pilved tõusid taeva, (joonistage õhus pilv)
vihma voolas mööda laeva. (tõstke käed ja langetage need liigutades sõrmi, nagu
sajaks vihma)
Vette kadus sokke, saapaid, kingi,
laev see sõitis laineid mööda ringi. (joonistage õhus laineid)

Lõpuks tuli päike välja taas, (tehke kätega suur ring)
hakkas kiirelt kuivatama maad.
Jumal oli Noa pere säästnud,
loomad hukkumisest päästnud.

Rõõmsalt välja tuldi laevast, (keksige koha peal)
langeti põlvili, tänati taevast. (käed rinnale, peopesad vastamisi, langetage pea)
Elu hakkas otsast peale,
tänu Taevaisale heale.

(Beverly Spenceri luuletuse põhjal kohandatud)
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Tunnistus Rääkige, kui tänulik te olete kauni maailma eest, mille Jeesus Kristus lõi vastavalt
Taevase Isa plaanile. Väljendage oma tänulikkust loomade eest, kes on siia Maa
peale antud meile kasu ja rõõmu tooma.

TÄIENDAVAD
TEGEVUSED Valige mõned neist tegevustest õppetunnis kasutamiseks.

1. Mängige mängu „Loomad, loomad, kes te olete?” Pange lapsed ringi istuma.
Laske ühel lapsel seista ringi keskele ja kujutada ette, et ta on loom. Teised
lapsed tõstavad kätt, et kordamööda arvata, millist looma ringi keskel olev
laps jäljendab. Kui laps arvab looma õigesti, läheb ta ise ringi keskele ning jäl-
jendab teist looma. Soovi korral võite te lasta lapsel esmalt sosistada teile kõr-
va selle looma nime, mida ta hakkab jäljendama, et olla kindel, et lapsel on
looma nimi selgelt meeles.

2. Mängige mängu „Mis loom see on?” Andke lastele vihjeid ühe looma kohta.
Vihjed võivad osutada, kus see loom elab, kui suur ta on, mis häält ta teeb,
mis värvi ta on ja kuidas ta aitab inimesi. Öelge lastele, et kui nad arvavad, et
nad teavad, millisest loomast te räägite, siis tõstku käsi. Korrake mängu erine-
vate loomadega nii mitu korda kui soovite.

3. Lugege lastega laulu „The World Is So Big“ (Maailm on nii suur) (Children’s
Songbook, lk 235) tõlget, tehes liigutusi kaasa:

Maailm on nii suur ja nii ümar, (tee kätega suur ring)
kõik Jumala loodud on see:
mäed, orud ja metsapuud kõrged, (näita käega mäge ja tasandikku)
loomad suured ja väikesed. (kükita, siruta end suureks)
Maailm on nii suur ja nii ümar, (tee kätega suur ring)
Jumal hoiab ja õnnistab meid.

4. Laske lastel rääkida lemmikloomadest, kes neil on või keda nad tahaksid en-
dale saada. Arutage lastega, kuidas me peaksime lemmikloomi kohtlema ja
nende eest hoolitsema.

5. Andke lastele paber ja rasvakriidid. Laske igal lapsel joonistada pilt oma lem-
mikloomast. Kirjutage igale pildile: „Ma olen tänulik loomade eest.”

TÄIENDAVAD
TEGEVUSED
VÄIKSEMATELE
LASTELE 1. Näidake pilti 1-28 „Loomine – elusolendid”. Jutustage oma sõnadega lugu

loomade loomisest (vt 1. Moosese 1:24–25). Rääkige, kui tänulik te olete loo-
made eest.

2. Valige mõned loomad, keda lapsed tunnevad. Laske lastel neid loomi mängida.
Arutage, kuidas loomad välja näevad, millist häält nad teevad ning mille jaoks
nad kasulikud on.
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13.
õppetund

EESMÄRK Aidata igal lapsel olla tänulik Taevasele Isale ja Jeesusele Kristusele lindude, pu-
tukate ja roomajate eest.

ETTEVALMISTUS 1. Uurige palvemeelselt 1. Moosese 1:20–25 ja 1. Kuningate 16:29–17:6.

2. Vajalikud õppevahendid:
a. Piibel.
b. Võimalusel hankige teie piirkonnas elavate lindude, putukate ja roomajate pilte.
c. Väljalõigatud siluettpildid 1-20 kuni 1-25 lindudest ja putukatest (sarnased

väljalõigatud siluettpildid on olemas ka „Algühingu näitlike abivahendite
väljalõigatud siluettpiltide” kogumikes 4 ja 5).

d. Pilt 1-31 „Kaarnad toidavad Eelijat”, pilt 1-32 „Merikajakate ime” (Kunstitööd
evangeeliumist 413; 62603).

3. Tehke vajalikud ettevalmistused igaks täiendavaks tegevuseks, mida tahate
kasutada.

ÕPITEGEVUS Paluge ühel lapsel teha alguspalve.

Tähelepanu 
koondav tegevus

Andke järgnevad vihjed ning laske lastel ära arvata: „Kes ma olen?”

1. Mul on nokk.

2. Mul on suled.

3. Mul on tiivad.

4. Ma lendan õhus.

Kui lapsed on ära arvanud, et olete lind, siis kutsuge nad enda järele ritta ja
mängige, et olete linnud, kes mööda ruumi ringi lendavad. Juhatage nad tagasi
oma kohtadele.

Taevane Isa palus Jeesusel Kristusel luua linnud 

Selgitage, et Taevane Isa lasi Jeesusel Kristusel luua linnud meie rõõmuks ja sel-
leks, et Maa oleks kena koht, kus elada. Näidake Piiblit ja rääkige lastele, et
Piibel jutustab meile lindude loomisest (vt 1. Moosese 1:20–23).

Selgitage, et maailmas on palju erinevaid liiki linde. Näidake ükshaaval pilte ja
väljalõigatud siluettpilte lindudest.

• Kas see on lind?

• Mille järgi te saate seda öelda? (Tal on tiivad, suled ja nokk.)

Laske lastel rääkida enda kogemustest lindudega.
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Linnud saavad meid aidata

Lugu Näidake pilti 1-31 „Kaarnad toidavad Eelijat” ning rääkige lugu kaarnatest, kes
toitsid prohvet Eelijat, nagu on kirjas 1. Kuningate 17:1–6. Aidake lastel mõista, et
Taevasel Isal ja Jeesusel on vägi kõige, isegi lindude üle. Jeesus käskis lindudel
hoolitseda Eelija eest, kui ta ennast pahelise kuninga Ahabi eest varjama pidi.

• Kuidas kaarnad teadsid, et nad peaksid Eelijale toitu tooma? (Vt 1. Kuningate 17:4.)

• Millist toitu kaarnad tõid? (Leiba ja liha, vt 1. Kuningate 17:6)

Tegevus Valige laps, kes oleks Eelija. Laske teistel lastel ette kujutada, et nad on kaarnad,
kes toovad toitu hommikul ja siis jälle õhtul.

Lugu Jutustage oma sõnadega järgnev lugu merikajakatest ja rohutirtsudest:

Kui teerajajad jõudsid Soolajärve orgu, külvasid nad nisu ja teisi teravilju. Nad
vajasid teravilja leiva ja pudru tegemiseks. Nisu kasvas suureks ja kõrgeks.
Vahetult enne seda, kui saabus aeg saak koristada, kattus taevas suure pilvega.
See ei olnud vihmapilv vaid tuhandete näljaste mustade rändrohutirtsude parv.
Rändrohutirtsud maandusid põllul ja asusid nisu sööma.

Teerajajad tegid kõik, mis võimalik, et neid nisust eemal hoida. Nad tegid lõkkeid,
peksid rohutirtse luudade ja tekkidega ning püüdsid neid isegi veega pritsida.
Kuid rohutirtsud ei läinud ära. Teerajajad kartsid, et nad jäävad talveks toiduta.
Nad põlvitasid palves ja palusid Taevaselt Isalt abi.

Varsti jõudsid kohale suured merikajakate parved, kes asusid rohutirtse sööma.
(Asetage välja pilt 1-32 „Merikajakate ime”.) Ei läinud kaua, kui enamus rändrohu-
tirtse oli kadunud. Teerajajad tänasid Taevast Isa merikajakate saatmise ja nende
vilja päästmise eest (vt William E. Berrett. The Restored Church, Salt Lake City:
Deseret Book Co, 1961, lk 283–285).

• Kuidas aitasid merikajakad teerajajaid?

Taevane Isa palus Jeesusel Kristusel luua putukad ja roomajad

Rääkige lastele, et Jeesus Kristus lõi samuti putukad ja roomajad, näiteks ämbli-
kud ja maod. Need olendid on osa Taevase Isa plaanist.

Tegevus Laske lastel ära arvata putukad ja roomajad, kellest räägitakse järgnevates mõis-
tatustes. Kui mõistatus on ära arvatud, näidake vastavat väljalõigatud siluettpilti
ning vestelge sellest.

1. Ma olen kollane ja sumisen.
Mu kõht on kaetud karvakestega.
Ma teen teile ja endale mett.
Ma olen ____. (Mesilane; tehke suminat)

2. Ma koon võrku, et püüda endale toitu.
Mul on kaheksa jalga, just nii, nagu peab.
Inimestele ma sageli ei meeldi.
Kas te oskate arvata, kes ma võiksin olla? (Ämblik; liigutage sõrmi, nagu olek-
sid need ämbliku jalad)
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3. Kunagi olin ma tõuk.
Nüüd võin lennata ülal taevas.
Mul on imeilusad tiivad.
Ma olen ___. (Liblikas; liigutage vaikselt sõrmi, nagu oleksid need tiivad)

• Mida te nendest olenditest teate?

Selgitage, et putukad loodi mitmel põhjusel. Mõningaid putukaid söövad linnud,
loomad ja teised putukad, mõned näevad kenad välja ja teevad ilusat häält.
Mesilased teevad meile söömiseks mett ning aitavad puuviljadel, lilledel ja köögi-
viljadel kasvada.

Tegevus Näidake mesilase väljalõigatud siluettpilti ning pilte mesilastest ja mesipuudest.
Kirjeldage, kuidas mesilased lilledelt nektarit koguvad, et kasutada seda mee
valmistamiseks ning seejärel laske lastel mängida, et nad on õielt õiele lendavad
mesilased, kes koguvad nektarit, et mett teha.

• Millised putukad teile meeldivad? Miks?

Näidake lastele pilte putukatest. Selgitage, et mõned putukad häirivad meid. Nad
söövad meie toitu ning võivad meid hammustada või nõelata. Tuletage lastele
meelde lugu merikajakatest ja rändrohutirtsudest. Rändrohutirtsud oleksid pea-
aegu kogu teerajajate toidu ära söönud.

Selgitage, et tavaliselt, kui putukad meile haiget teevad või meid häirivad, püüa-
vad nad ainult ennast kaitsta.

Tunnistus Tuletage lastele meelde, et linnud, putukad ja teised roomajad on oluliseks osaks
meie maast. Väljendage oma tänulikkust nende olevuste eest.

TÄIENDAVAD
TEGEVUSED Valige mõned neist tegevustest õppetunnis kasutamiseks.

1. Mängige liblikamängu. Pange lapsed ringi istuma. Valige üks laps, kes oleks
liblikas. See laps lehvitab paberliblikat üle teiste laste peade, käies väljaspool
ringi. Kui laps ringi käib, lugege järgmist luuletust:

Üks väike kirju liblikas end lendama kord asutas.
Ta hoogu võttis hoogsasti ja tõusis lausa taevani –
siis aga ära väsis. Sa siruta nüüd käsi,
et liblikas võiks laskuda ja väsin’d tiibu puhata.

Kui te ütlete: „Sa siruta nüüd käsi,” paneb see laps, kes on liblikas, paberlibli-
ka teise lapse käe peale. See laps on nüüd liblikas. Korrake luuletust, kuni
kõik lapsed on saanud liblikad olla.

2. Selgitage lihtsate sõnadega, kuidas tõugust liblikas saab. Paluge lastel ette
kujutada, et nad on tõugud kookonis. Laske neil istuda oma toolil või põrandal
ning panna käed ümber jalgade ja mängida, et nad magavad. Öelge neile, et
kui tõuk muutub liblikaks, siis tema tiivad hakkavad liikuma ja sirutuvad välja.
Laske lastel käed välja sirutada. Tuletage lastele meelde, et liblikad on väga
vaiksed, isegi siis kui nad liiguvad. Laske lastel püsti tõusta ja mängult vaikselt
mööda ruumi lennata.

13. õppetund
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3. Lugege lastega laulu „The World Is So Big“ (Maailm on nii suur) (Children’s
Songbook, lk 235) tõlget, tehes liigutusi kaasa:

Maailm on nii suur ja nii ümar, (tee kätega suur ring)
kõik Jumala loodud on see:
mäed, orud ja metsapuud kõrged, (näita käega mäge ja tasandikku)
loomad suured ja väikesed. (kükita, siruta end suureks)
Maailm on nii suur ja nii ümar, (tee kätega suur ring)
Jumal hoiab ja õnnistab meid.

4. Lugege lastega laulu „All Things Bright and Beautiful“ (Kõik on ilus ja kaunis)
(Children’s Songbook, lk 231) tõlget, tehes liigutusi kaasa:

Kõik asjad on kaunid ja armsad. (tehke kätega suur ring)
Nii suuri kui väikseid on neid. (sirutage käed välja ja tooge kokku)
Kõik asjad kaunid ja targad – (viidake peale)
on Jumal ju andnud nad meil’. (hoidke käsi koos nagu palvetaksite)
Ta loodud on õitsevad lilled (pange käsi rusikasse, avage see aeglaselt)
ja puuoksal siristav lind. (tehke pöidla ja nimetissõrmega linnunoka liigutusi)
Kui vikerkaar kaunid on lilled. (näidake vikerkaart)
Lind lauluga tervitab sind. (lehvitage käsi kui linnutiibu)

5. Võtke kaasa purk mett lastele näha või proovida. (Uurige eelnevalt laste vane-
matelt, kas keegi lastest on mee suhtes allergiline.)

6. Aidake lastel teha üks või mõlemad järgmistest sõrmemängudest:

Kaks väikest sädistavat lindu

Kaks väikest sädistavat lindu istusid kord müüri peal: (pange mõlema õla
peale sõrm)
ühe nimi oli Kaur (tõstke vasakult õlalt sõrm)
ja teise nimi oli Paul. (tõstke paremalt õlalt sõrm)
Lenda ära, Kaur, (pange sõrm vasakult õlalt selja taha)
lenda ära, Paul. (pange sõrm paremalt õlalt selja taha)
Tule tagasi, Kaur, (pange sõrm vasakule õlale tagasi)
tule tagasi, Paul. (pange sõrm paremale õlale tagasi)

Mesitaru

Mesitaru, mesitaru, (joonistage õhus mesitaru)
kus on mesilaste aru? (laiutage käsi)
Kas nad nalja heidavad, (tehke nagu naeraksite)
et ennast tarus peidavad? (tõstke käed näo ette)
Mesimumm peab lendama (tehke lendamisliigutusi)
ja lastele mett korjama. (tehke, nagu korjaksite midagi)
Lilledki kõik ootavad 
ning sõpru näha loodavad!

TÄIENDAVAD
TEGEVUSED
VÄIKSEMATELE
LASTELE 1. Näidake lihtsat pilti, väljalõigatud siluettpilti või joonistust linnust. Öelge lastele,

et Taevane Isa lasi Jeesusel Kristusel luua linnud (vt 1. Moosese 1:20–23).
Rääkige, kui tänulik te olete lindude eest.
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2. Selgitage, et lindudel on erilised nokad, mille abil nad toitu korjavad. Laske
lastel panna käed suu juurde nagu nokad, ning mängida, nagu korjaksid nad
toitu. Selgitage, et lindudel on ka tiivad, mille abil nad lendavad. Laske lastel
lehvitada käsi ja mängida, nagu nad lendaksid.

3. Lugege lastega laulu „Birds in the Tree“ (Linnupere) (Children’s Songbook,
lk 241) tõlget, tehes liigutusi kaasa:

Kõrgel suure oksa peal (tõstke käsi veidi üles ja sirutage välja, nagu oleks see oks)
on üks väike pesa seal. (pange käed kokku, et moodustuks pesa)
Vaata, mitut muna näed. (tõstke käsi silmade kohale, nagu vaataksite)
Seal on üks, kaks, kolm. (tõstke püsti üks, kaks, kolm sõrme)

Emalind on pesa peal, (kõverdage vasak käsi pesaks ja katke see parema käega)
vaikselt mune haudub seal. (asetage käed vaheliti ja kiigutage ennast).
Lendab ringi isalind, (tehke kätega lendamisliigutusi)
nii peret kaitseb ta. (ajage rind ette)

4. Aidake lastel mängida järgmist sõrmemängu:

Väike lepatriinu

Kord üks väike lepatriinu (näidake sõrmedega kui pisike)
ronis mööda oksa üles. (tehke kahe sõrmega ronimisliigutusi, tõstes kätt ülespoole)
Sai seal olla ainult viivu, 
vihm sest sõudis pilvesüles, (joonistage õhus pilv)
sadas märjaks väikse Triinu, (tehke sõrmedega nagu sajaks vihma)
kes oksalt alla potsatas. (kükitage maha)
Kuid peagi sadu lakkas 
ja päike paistma hakkas. (tehke kätega õhus ring)
Kogu maa sai kuivaks (käed avali)
ja väike Triinu ka. (näidake sõrmedega kui pisike)
Ta leidis uue oksa 
ja hakkas ronima. (tehke kahe sõrmega ronimisliigutusi, tõstes kätt ülespoole)

13. õppetund
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Taevase Isa näo järgi
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EESMÄRK Aidata igal lapsel mõista, et Aadam ja Eeva loodi Taevase Isa näo järgi.

ETTEVALMISTUS 1. Uurige palvemeelselt 1. Moosese 1, 2:15–25 ja 3. Vaadake samuti
„Evangeeliumi aluste” (31129 124) 5. ja 6. peatükki.

2. Vajalikud õppevahendid:
a. Piibel.
b. Väljalõigatud siluettpildid 1-1 kuni 1-25 (sarnased väljalõigatud siluettpildid

on olemas ka „Algühingu näitlike abivahendite väljalõigatud siluettpiltide”
kogumikes 3, 4 ja 5).

c. Pilt 1-33 „Aadam ja Eeva” (Kunstitööd evangeeliumist 101; 62461), pilt 1-34
„Aadam ja Eeva õpetavad oma lapsi”.

3. Tehke vajalikud ettevalmistused igaks täiendavaks tegevuseks, mida tahate
kasutada.

ÕPITEGEVUS Paluge ühel lapsel teha alguspalve.

Tähelepanu 
koondav tegevus

Paluge kõigil, kes on Taevase Isa lapsed, püsti tõusta. Tuletage lastele meelde,
et me kõik oleme Taevase Isa lapsed, nii et kõik peaksid püsti tõusma.

Laul Laulge koos lastega laulu „Olen Jumala laps” (Kiriku lauluraamat, lk 58). Juhtige
tähelepanu sellele, et see laul jutustab meile, et Taevane Isa on andnud meile
maise kodu.

Olen Jumala laps,
mind siia saatis Ta.
Mul maise kodu andis Ta
ja kallid vanemad.

Juhatage, aidake mul
leida õige tee,
elamaks koos Temaga,
mis tegema pean veel.

Maa loodi vastavalt Taevase Isa plaanile

Tegevus Pange väljalõigatud siluettpildid näoga allapoole lauale või oma sülle.

• Nimetage asju, mis Jeesus Maa jaoks lõi.

Samal ajal, kui laps nimetab iga loodud asja, laske tal näidata vastavat väljalõi-
gatud siluettpilti.

• Milliste asjade eest te tänulik olete?

14.
õppetund
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Aidake lastel mõista, et Maa ja kõik selle peal loodi meile kasutamiseks ja sellest
rõõmu tundmiseks. Tuletage lastele meelde, et Maa ja kõik selle peal on osa
Taevase Isa plaanist.

Laul Laulge koos lastega veel kord laulu „Olen Jumala laps” (Kiriku lauluraamat, lk 58).

Aadam ja Eeva olid osa Taevase Isa plaanist

Laske lastel väljaasetatud siluettpilte vaadata.

• Mis peab veel Maa peal olema?

Näidake pilti 1-33 „Aadam ja Eeva”. Selgitage, et pärast seda, kui kõik asjad
olid loodud, loodi Aadam ja Eeva. Jutustage inimeste loomisest, nagu on kirjas
1. Moosese 1:26–28. Selgitage, et Aadam ja Eeva olid kaks esimest inimest, kes
Maa peal elasid. Neil oli lihast ja luust keha, mis nägi välja nagu Taevase Isa keha.

• Kes oli esimene mees, kes Maa peal elas?

• Kes oli esimene naine?

• Millised kehad olid Aadamal ja Eeval?

Laske lastel oma käsi katsuda ning tuletage neile meelde, et nende kehad on sa-
masugused nagu Aadama ja Eeva kehad.

Lugu Viidates pildile 1-33 „Aadam ja Eeva”, jutustage oma sõnadega lugu Aadamast
ja Eevast, tuues välja järgmised punktid (vt 1. Moosese 2:15–25, 3):

1. Pärast seda, kui Aadam ja Eeva füüsilised kehad said, elasid nad imeilusas
kohas, mida nimetatakse Eedeni aiaks.

2. Taevane Isa laulatas Aadama ja Eeva kogu igavikuks.

3. Puuviljad ja lilled kasvasid Eedeni aias hästi ning kõik loomad olid vagurad.

4. Aadam ja Eeva ei teinud vahet heal ega halval.

5. Aadamal ja Eeval ei olnud võimalik lapsi saada.

6. Aadam ja Eeva võisid süüa vilja igast puust peale ühe.

7. Aadam ja Eeva sõid keelatud puu vilja.

8. Aadam ja Eeva pidid Eedeni aiast lahkuma.

9. Kogu maailm muutus: Aadam ja Eeva pidid rasket tööd tegema, et toitu
saada, umbrohi hakkas kasvama ning loomad muutusid metsikuks.

10. Aadam ja Eeva hakkasid lapsi saama.

Näidake pilti 1-34 „Aadam ja Eeva õpetavad oma lapsi”. Selgitage, et Aadamat
ja Eevat õnnistati paljude lastega. Nad olid esimesed vanemad Maa peal. Nad
õpetasid oma lastele Taevasest Isast ja Jeesusest. Nende perekond kasvas ja
levis üle kogu maa.

• Mida Aadam ja Eeva tegid pärast Eedeni aiast lahkumist?

Selgitage, et Aadam ja Eeva ning nende lapsed kasutasid Maa jaoks loodud tai-
mi ja loomi ning tundsid neist rõõmu.
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Tegevus Aidake lastel mängida järgmist sõrmemängu:

Aadam ja Eeva

Aadama ja Eeva koduks oli maailm uus. (kujutage Maad, pannes kaks kätt pallina
kokku)
Linnud sädistasid aia igas puus. (kaks sõrme nagu linnu nokk lahti, kinni)
Hoolitsesid hästi nad iga looma eest, (tehke endale pai)
toitu oli küllalt, puudu polnud veest. (tehke nagu sööksite)
Aadamal ja Eeval lapsi sündis seal, (tehke ühe käega enda ees kaar)
peagi lapselapsed olid põlve peal. (patsutage põlve)
Tänapäeval lapsi kasvab igal maal,
see just ongi Taevaisa imeline plaan.

Aidake lastel mõista, et kuna Aadam ja Eeva olid esimesed vanemad Maa peal,
oleme me kõik osa nende perekonnast.

Taevane Isa ja Jeesus ütlesid, et Maa on hea

Lugege ette 1. Moosese 1:31. Laske lastel seda lauset koos teiega korrata.
Selgitage, et Taevane Isa ja Jeesus tunnevad, et kogu nende loodu on hea.
Veelgi tähtsam, nad tunnevad, et meie oleme head ja nad armastavad igaühte
meist väga.

Tunnistus Tunnistage Taevase Isa ja Jeesuse armastusest meist igaühe vastu. Selgitage, et
maa ja kõik selle peal on meile kasutamiseks ja selle üle rõõmu tundmiseks. Mil
iganes me märkame lille, tähte või mõnda muud loodut, tuletatakse meile meel-
de, et Taevane Isa ja Jeesus armastavad meid. Väljendage oma tänulikkust nen-
de armastuse ja maa eest.

TÄIENDAVAD
TEGEVUSED Valige mõned neist tegevustest õppetunnis kasutamiseks.

1. Valige mitu luuletust õppetundidest 8 kuni 13, näiteks „Jumala loodu„ või
„Noa”, mida koos lastega lugeda.

2. Korrake üle, mis juhtus igal loomise päeval, ja paluge lastel lugeda sõrmedel päevi.

3. Lugege lastega laulu „My Heavenly Father Loves Me“ (Mu Taevane Isa armas-
tab mind) (Children’s Songbook, lk 228) tõlget, mille leiate 6. õppetunnist.

3. Laske lastel joonistada või värvida pilt millestki, mis on osa Taevase Isa plaa-
nist, olgu selleks siis lill, puu või päike. Kirjutage iga lapse paberi ülaossa „Ma
olen tänulik maa eest”.

TÄIENDAVAD
TEGEVUSED
VÄIKSEMATELE
LASTELE 1. Lugege lastega laulu „The World Is So Big“ (Maailm on nii suur) (Children’s

Songbook, lk 235) tõlget, tehes liigutusi kaasa:

Maailm on nii suur ja nii ümar, (tee kätega suur ring)
kõik Jumala loodud on see:
mäed, orud ja metsapuud kõrged, (näita käega mäge ja tasandikku)
loomad suured ja väikesed. (kükita, siruta end suureks)
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Öös vilguvad taevalael tähed, (suruge pöial ja sõrmed kokku ja lahku)
päeval päike nii hele ja soe. (tee kätega ring)
Maailm on nii suur ja nii ümar, (tee kätega suur ring)
Jumal hoiab ja õnnistab meid.

2. Aidake lastel teha järgmist sõrmemängu, sel ajal, kui teie seda ette loete:

Jumala looming

Taevaisa Kuu on loonud (tehke kätega ring)
ja veel palju tähti lisaks (avage ja sulgege peopesad)
taevalaotusse on pannud, (joonistage käega kaar)
aga päevaks päikse andnud, (joonistage kätega suurem ring)
kes meil kingiks soojust, valgust, 
mis on maise elu algus. 
Loonud puud ja linnud, loomad, (kahe sõrmega linnu nokk lahti, kinni)
kes me ellu rõõmu toovad. (naerunägu)
Oma palves tänan Teda, (käed rinnale, peopesad vastakuti)
tean, et Tema kuuleb seda! (käsi kõrva äärde)

(Eleanor Doan „Fascinating Finger Fun”. © 1951. Kasutatud autori loal.)

14. õppetund



Hingamispäev on Jumala
kummardamise päev
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EESMÄRK Aidata igal lapsel mõista, et hingamispäev on Jumala kummardamise ja puhka-
mise päev.

ETTEVALMISTUS 1. Uurige palvemeelselt järgmisi pühakirjakohti: 1. Moosese 2:1–3 ja 2. Moosese
16:11–31. Vaadake samuti „Evangeeliumi aluste” (31129 124) 24. peatükki.

2. Vajalikud õppevahendid:
a. Piibel.
b. Pilt 1-6 „Pereõhtu” (62521), pilt 1-7 „Armastav perekond”, pilt 1-8

„Sakramendi jagamine” (62021), pilt 1-9 „Hommikupalve” (62310), pilt 1-10
„Perepalve” (62275), pilt 1-35 „Manna kogumine”, pilt 1-36 „Laps ja vanem
loevad lugu pühakirjadest”.

3. Tehke vajalikud ettevalmistused igaks täiendavaks tegevuseks, mida tahate
kasutada.

ÕPITEGEVUS Paluge ühel lapsel teha alguspalve.

Tähelepanu 
koondav tegevus

Aidake lastel näidelda igat loomise päeva, sellal kui teie meenutate neile, mis
igal päeval loodi (vt 1. Moosese 1):

1. päev: mängige, et te magate ja siis tõusete üles, kujutades nii ööd ja päeva.

2. päev: seiske, vaadake üles ja sirutage käed laiali, kujutades taevast.

3. päev: kummarduge, et noppida lilleõis ning seejärel nuusutage seda.

4. päev: tehke kätega suur ring, mis kujutaks päikest, ja väiksem ring, mis kuju-
taks kuud. Seejärel liigutage sõrmi ja samal ajal ka käsi, et kujutada
vilkuvaid tähti.

5. päev: mängige, et te olete lind, kes lendab mööda ruumi, või kala, kes ujub
meres.

6. päev: mängige, et te olete mingi loom. Kõndige ruumis mitu korda ringi, ku-
jutades seda looma. Seejärel seiske rivis ja igaüks ütleb: „Minu nimi
on (lapse enda nimi). Ma olen Jumala laps.”

Paluge lastel vaikselt istuda.

Rääkige lastele, et Taevane Isa ja Jeesus puhkasid seitsmendal päeval. Nad ni-
metasid selle puhkepäeva hingamispäevaks.

Laske lastel paar korda korrata sõna hingamispäev.

Hingamispäev on püha päev

Lugege ette 1. Moosese 2:1–3 lõpetades sõnaga „… päeva”. Selgitage, et kui
Taevane Isa ja Jeesus lõpetasid Maa ja kõige selle peal oleva loomise, siis õnnistasid
nad seitsmendat päeva. See pidi olema püha päev, erinev teistest nädalapäevadest.
Hingamispäev on tööst puhkamiseks ja Taevase Isa ning Jeesuse kummardamiseks.

15.
õppetund



57

• Milline nädalapäev on hingamispäev?

• Mida tegid Taevane Isa ja Jeesus hingamispäeval? (Vt 1. Moosese 2:2.)

Tegevus Laske lastel tõsta üles seitse sõrme. Lugege koos nendega seitsmeni, liigutades
iga sõrme, kui seda loetakse. Selgitage, et kuuel päeval (liigutage esimest kuut
sõrme) teeme me tööd. Seitsmendal päeval (liigutage ainult seitsmendat sõrme)
me puhkame tööst, sest see on hingamispäev.

Lugu Näidake pilti 1-35 „Manna kogumine” ning rääkige lugu iisraellastest ja mannast,
nagu see on kirjas 2. Moosese 16:11–31.

Aidake lastel mõista manna imet. Selgitage, et igal päeval kogusid iisraellased
piisavalt mannat ainult selle päeva tarvis, kuid kuuendal päeval kogusid nad pii-
savalt mannat kahe päeva jaoks. Kui iisraellased kogusid mõnel muul päeval
peale kuuenda veel mannat lisaks, siis see riknes. Seitsmendal päeval, mis oli
hingamispäev, ei olnud mannat, mida koguda. Sel päeval sõid iisraellased man-
nat, mille nad olid kogunud lisaks kuuendal päeval.

• Kuidas iisraellased toitu said?

• Miks ei kogunud nad mannat hingamispäeval?

Lugege ette 2. Moosese 16:26. Selgitage, et iisraellastele õpetati, et nad ei teeks
hingamispäeval tööd. Taevane Isa ja Jeesus tahavad, et me mõtleksime hinga-
mispäeval hoopis neist, mitte tööst. Hingamispäev on Taevasele Isale ja
Jeesusele väga püha.

Rõhutage, et hingamispäev ei ole päev töö või tavaliste asjade tegemiseks, vaid
see on Taevase Isa ja Jeesuse kummardamise päev. „Jumala kummardamine”
tähendab Taevasest Isast ja Jeesusest mõtlemist ning nende asjade tegemist,
mis näitavad, kui palju me neid armastame.

Hingamispäev on Jumala kummardamise päev

Aidake lastel mõista, et hingamispäev on rõõmus päev, sest me võime kummar-
dada Taevast Isa ja Jeesust mitmel viisil.

• Mida te olete täna teinud, et näidata Taevasele Isale ja Jeesusele, et te neid
armastate?

Selgitage, et üks paljudest viisidest, kuidas me saame kummardada Taevast Isa ja
Jeesust või neile näidata, et me neid armastame, on tulla kirikusse ja võtta sakra-
menti. Näidake pilti 1-8 „Sakramendi jagamine”. Taevane Isa ja Jeesus on õnnelikud,
kui me laulame ja kuulame ning kui oleme vaikselt ja käitume korralikult, nii et võime
kuulata oma õpetajaid ja tunda Taevase Isa ja Jeesuse armastust meie vastu.

Tegevus Aidake lastel mängida järgmist sõrmemängu:

Ma olen rõõmus

Olen rõõmus, et sain täna (plaksutage käsi)
kirikusse tulla. (pange nimetissõrmed otsapidi kokku, moodustades torni)
Olen õnnelik, et võin (naeratage)
teiste hulgas olla. (tehke ühe käega enda ees kaar)
Kuulata mull’ meeldib siin (pange käsi kõrva äärde)
jutte, palveid öelda, (kaks kätt rinnale, peopesad kokku)
hea on koju minna nii, (paigalkõnd)
Jeesusele mõelda.
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Samuti näitame Taevasele Isale ja Jeesusele, et me armastame neid, kui oleme
kirikusse tulles kenad ja puhtad. Me peaksime pesema oma näo ja pea ning
kandma oma parimaid riideid.

Tegevus Laske lastel teha pantomiim kirikusse minekuks valmistumisest.

• Mida me teeme, et kummardada Taevast Isa ja Jeesust, kui me oleme kirikus?

• Mida me teeme, et kummardada Taevast Isa ja Jeesust, kui me oleme kodus?

Aidake lastel mõista, et me ei peaks hingamispäeval raha kulutama või poes käi-
ma. Me ei peaks hingamispäeval minema spordi- või meelelahutusüritustele. Me
ei peaks hingamispäeval oma hoovis või aias töötama ega kalal või jahil käima.

Selgitage, et on palju asju, mida saab kodus teha, et pidada hingamispäeva pü-
hana. Näidake selle vestluse ajal teemakohaseid pilte ettevalmistavast osast. Me
võime mängida koos pereliikmetega vaikseid mänge, lasta endale lugeda lugu-
sid pühakirjadest, teha perekonna-albumit, külastada sugulasi või neid, kes on
haiged, joonistada pilte asjadest, mille üle me tänulikud oleme, käia koos pere-
liikmega jalutamas, palvetada, laulda laule ja kuulata head muusikat.

Tegevus Laske lastel kordamööda teha pantomiimi asjadest, mida neile kodus teha meel-
dib, et hingamispäeva pühana hoida.

Tunnistus Rääkige lastele, et Taevane Isa ja Jeesus on õnnelikud, kui me tuleme hingamis-
päeval kirikusse ja kui laulame, palvetame ja oma õpetajaid kuulame. Nad on ka
õnnelikud, kui me käitume kodus hingamispäevale kohaselt. Rääkige mõnedest
aupaklikest asjadest, mida teile hingamispäeval teha meeldib, ning kirjeldage,
kui õnnelikult te ennast hingamispäeval tunnete. Innustage lapsi rääkima oma
perele sellest, mida nad selles õppetunnis õppisid.

TÄIENDAVAD
TEGEVUSED Valige mõned neist tegevustest õppetunnis kasutamiseks.

1. Tehke järgmist tegevust nii, et loote salmi iga lapse kohta klassis. Paluge lastel
teha liigutusi kaasa.

Sest täna on pühapäev

Osutage lapsele ja öelge tema nimi, sel ajal kui te ütlete seda salmi koos liigu-
tustega:

(Lapse nimi) kuulas täna pühakirju. (asetage käsi kausikujuliselt kõrva juurde)
(Lapse nimi) kuulas täna pühakirju, sest täna on pühapäev.

Öelge salm iga lapse kohta, rääkides järgmistest tegevustest:

(Lapse nimi) palvetas täna Algühingus. (ristake käed, langetage pea, sulgege
silmad)
(Lapse nimi) joonistas täna pildi. (tehke käega joonistamise liigutusi)
(Lapse nimi) külastas kedagi, kes tundis end täna üksikuna. (suruge nimetatud
lapse kätt)
(Lapse nimi) õppis täna pereajaloost. (kujutage lehekülgede pööramist ja
piltide vaatamist)
(Lapse nimi) kirjutas täna vanaemale ja vanaisale. (tehke käega
kirjutamisliigutusi)
(Lapse nimi) kuulas täna lugu. (asetage käsi kausikujuliselt kõrva juurde)
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2. Rääkige lastele oma sõnadega järgmine lugu:

Teerajad rändasid mitmeid kilomeetreid, et jõuda Soolajärve orgu. Nad jõudsid
kohale mõni päev enne hingamispäeva. Ehkki nad pidid maju ehitama ja vilja
külvama, otsustasid nad hingamispäeval mitte töötada. Nad töötasid väga usi-
nasti, et kaevata maa läbi ja külviks ette valmistada. Maa oli kõvaks kuivanud.
Seda tuli kasta, et saaks adraga künda. Laupäeva õhtuks oli neil külvatud suur
põld köögivilju. Pühapäeva hommikul kogunesid nad hingamispäeva koosole-
kutele ning tänasid Taevast Isa, et Ta oli nad uuele maale elama toonud.

3. Laske igal lapsel joonistada pilt iseendast hingamispäeva toimetustega tegele-
mas. Paluge lastel oma piltidest üksteisele rääkida. Kirjutage iga pildi alla lap-
se nimi ja tegevus nagu järgmises näites: „Toomas laulab hingamispäeval
Algühingu laule“.

TÄIENDAV
TEGEVUS
VÄIKSEMATELE
LASTELE 1. Aidake lastel teha järgneva luuletuse saatel liigutusi, sellal kui teie seda ette loete:

Loomine

Jeesus taeva särama lõi päikese, (tehke kätega pea kohal suur ring)
puude otsa laulma linnud väikesed. (liigutage kahte sõrme nagu linnunokka
lahti-kinni)
Lillekesed maa peal tahtsid väga juua, (tehke nagu jooksite)
selleks tuli taevas vihmapilved luua. (joonistage õhus pilv)
Jeesus tegi kõike hästi, nõnda nagu taevast kästi.

(Johnie B. Wood. Sing, Look, Do, Action Songs for Children, toim Dorothy M.
Peterson, Cincinnati: Standard Publishing Co, 1965.)

Selgitage, et pärast seda, kui Maa loomine oli lõppenud, Taevane Isa ja Jeesus
puhkasid. Hingamispäev on päev, mil me puhkame ja tuletame meelde Taevast
Isa ning Jeesust.

15. õppetund
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EESMÄRK Aidata igal lapsel oma füüsilise keha eest olla tänulik ja seda austada.

ETTEVALMISTUS 1. Uurige palvemeelselt Taanieli 1. peatükki ning Õpetuse ja Lepingute 89. osa.

2. Vajalikud õppevahendid:
a. Piibel ning Õpetus ja Lepingud.
b. Pilt 1-5 „Beebiga perekond” (62307), pilt 1-37 „Taaniel keeldub kuninga li-

hast ja veinist” (Kunstitööd evangeeliumist 114; 62094), pilt 1-38 „Lapsed
mängivad palliga”.

3. Tehke vajalikud ettevalmistused igaks täiendavaks tegevuseks, mida tahate
kasutada.

Märkus õpetajale: olge taktitundeline nende lastega oma klassis, kellel on mingi
füüsiline puue. Keskenduge sellele, mida nende kehad saavad teha, mitte nende
puudele.

ÕPITEGEVUS Paluge ühel lapsel teha alguspalve.

Tähelepanu 
koondav tegevus

Paluge lastel tõusta. Aidake neil laulda laulu „Head, Shoulders, Knees, and Toes“
(Pea, õlad, põlved, varbad) (Children’s Songbook, lk 275), tehes samal ajal liigu-
tusi. Laulu leiate Algühingu laulumapist. Laulge piisavalt aeglaselt, et jõuaksite
näidata või liigutada kehaosa, millest laulate. Näiteks noogutage pead, kehitage
õlgu, laske poolkükki ja seiske kikivarvul.

Pea, õlad, põlved, varbad. Põlved, varbad, põlved, varbad.
Pea, õlad, põlved, varbad, silmad, kõrvad, nina, suu.

Selgitage lastele, et nende keha oli abiks selle laulu laulmisel.

Taevase Isa plaan nägi ette, et me kõik saame füüsilise keha

Korrake koos lastega üle, et kui me elasime koos Taevase Isa ja Jeesuse
Kristusega taevas, ei olnud meil füüsilist keha. Me olime vaimud. Me pidime tule-
ma maa peale, et saada füüsiline keha. Taevane Isa plaanis, et me sünnime maa
peal ning meil on maised vanemad, kes meie eest hoolitsevad.

Asetage välja pilt 1-5 „Beebiga perekond”.

• Kes on need inimesed sellel pildid?

• Kes plaanis, et me tuleme maa peale, et saada keha ja elada perekonnas?

Tegevus Laske lastel püsti tõusta ning jäljendada teie liigutusi, kui te selgitate, et meie ke-
ha ulatub pealaest (puudutage pead) varba otsani (puudutage varbaid). Meie nä-
gu (naeratage) ja sõrmed (liigutage sõrmi) on kõik meie kehaosad. Laske lastel
end ühe korra ümber pöörata ja istuda.

Selgitage, et meie kehad võivad teha palju. Igal kehaosal on täita eriline ülesanne.

16.
õppetund
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• Mida te silmadega teha võite?

• Mida te kõrvadega teha võite?

• Mida te suuga teha võite?

• Mida te kätega teha võite?

• Mida te jalgadega teha võite?

Tegevus Paluge lastel püsti tõusta ja teha järgmise luuletuse saatel liigutusi kaasa:

Mul on imeline keha

Mul on imeline keha, (näidake sõrmega enda poole)
palju sellega saan teha. (näidake kätega, kui palju)
Mu kõrvad kõiki kuulavad (pange käsi kõrva äärde)
ja silmad ringi luuravad. (tõstke käsi silmade kohale)

Mu käed tööd teevad (toksige ühe käega teise peale)
ja jalad tantsu löövad. (kand ja varvas)
Ma vahel peitu poen (tõstke käed silmade ette)
ja varbad üle loen. (näidake varvaste poole)

Oma kehast mõeldes ma (pange käsi lõua alla, nagu mõtleksite)
üllatudes avastan: (tehke üllatunud nägu)
sellest ajast, kui mind loodi, (näidake sõrmega enda poole)
olen Taevaisa moodi. (näidake taeva poole)

Taevane Isa ja Jeesus Kristus tahavad, et hoolitseksime oma keha eest

Selgitage, et kuna meie keha on nii oluline, siis Taevane Isa ja Jeesus on andnud
meile reeglid, et aidata meil keha eest hoolitseda ning seda terve ja tugevana
hoida. Neid reegleid nimetatakse Tarkuse Sõnaks. Näidake Õpetuse ja Lepingute
raamatut (või näidake, kus Õpetus ja Lepingud algab kolmikköites). Selgitage, et
Tarkuse Sõna on pühakirjades kirja pandud.

Vestelge sellistest toiduainetest, mille kohta Tarkuse Sõna ütleb, et need aitavad
hoida meie keha tervena, nagu puu- ja köögiviljad ning teravili. Seejärel vestelge
asjadest, mille kohta Taevane Isa ja Jeesus ütlesid, et me neid ei kasutaks, nagu
tubakas, alkohol ja kohv. Aidake lastel mõista, et kui me kuuletume Tarkuse
Sõnale ning sööme õiget toitu, siis Taevane Isa ja Jeesus on meiega rahul ning
õnnistavad meid.

Lugu Rääkige lugu, kuidas Taaniel sõi toitu, mida Taevane Isa tahtis, et ta sööks, nagu
on kirjas Taanieli 1. peatükis. Näidake sobival ajal pilti 1-37 „Taaniel keeldub ku-
ninga lihast ja veinist”.

• Mida Taaniel tegi, kui kuningas käskis tal süüa asju, mis ei olnud talle head?
(Vt Taanieli 1:8, 12–13.)

• Kuidas õnnistati Taanieli ja tema sõpru, kui nad järgisid Taevase Isa reegleid
söömise kohta? (Vt Taanieli 1:15, 17, 20.)

• Millist tervislikku toitu teie sööte?

• Miks te peaksite sööma tervislikku toitu?

• Mis tunne teil on, kui te sööte toitu, mis on teile hea?
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Selgitage, et me peame tegema ka muid asju, et hoida oma keha terve ja tugevana.

Näidake pilti 1-38 „Lapsed mängivad palliga”.

• Mida need lapsed teevad?

• Miks on oluline, et me oma keha treeniksime?

• Millisel viisil saame veel oma keha treenida?

Pange oma käed kokku ühele poole pead ja sulgege silmad, nagu te magaksite.

• Mille tegemist ma jäljendan?

• Miks on oluline, et me magaksime piisavalt?

Tehke, nagu peseksite käsi.

• Mida ma jäljendan?

• Millal me peaksime käsi pesema?

• Millal me peaksime vannis käima?

• Millal me peaksime hambaid pesema?

• Miks me peame puhtad olema?

Vestelge teistest olulistest tervisereeglitest: vastavalt ilmale riides käimine, ohu-
tusnõuete rakendamine ja värskes õhus viibimine.

Taevane Isa ja Jeesus Kristus tahavad, et me kaitseksime oma keha

Selgitage, et Taevane Isa ja Jeesus Kristus tahavad, et me kaitseksime oma keha
vigastuste eest. Küsige lastelt ohtude kohta, mis neid varitsevad. Kasutage järg-
misi küsimusi või mõelge neid ise välja:

• Mis võib juhtuda, kui te mängite tikkudega?

• Mis võib juhtuda, kui te mängite tänaval või autode vahel?

• Mis võib juhtuda, kui te ei ole hoolsad teravate esemetega, näiteks noa ja kää-
ridega?

• Miks me kinnitame autos turvavöö?

Selgitage, et me peame oma keha kaitsma. Me ei peaks tegema asju, mis on
ohtlikud meie kehale või mis võiksid seda vigastada. Selgitage, et Taevane Isa ja
Jeesus tahavad, et me tunneksime end turvaliselt ja õnnelikuna. Nad tahavad, et
me hoolitseksime oma keha eest, et oleksime terved.

Tunnistus Rääkige, kui tänulik Te olete oma füüsilise keha eest. Rääkige, kui tähtis on, et
lapsed hoolitsevad oma keha eest, nii et nad võiksid olla terved ja tugevad.

TÄIENDAVAD
TEGEVUSED Valige mõned neist tegevustest õppetunnis kasutamiseks.

1. Laulge „Do As I’m Doing“ (Tee nii kuis mina) (Children’s Songbook, lk 276),
tehes liigutusi kaasa. Laulu leiate Algühingu laulumapist. Rääkige lastele, kui
tänulik te olete keha eest, millega saab palju teha.
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2. Hankige erinevate toitude ja jookide pilte. Laske lastel otsustada iga asja pu-
hul, kas see on nende kehale hea või halb. Selgitage, et mõned asjad on
head, kuid ainult siis, kui me ei tarvita neid liiga palju. Näiteks kommid maitse-
vad hästi, kuid nendega liialdamisel jääme me haigeks. Asetage lastele vaata-
miseks välja pilt tervislikest toitudest.

3. Võtke kotis või karbis kaasa mõned asjad, mis aitavad meil hoolitseda oma keha
eest. Lisage nende asjade hulka ka need, mis aitavad meil ennast puhtana hoi-
da, näiteks seep, pesukäsn või väike käterätik ja hambahari. Pange nende asja-
de hulka ka tervislikud toiduained, väike tekk, mis tähistaks magamist ning
midagi, mis tähistaks treenimist, näiteks väike pall. Andke lastele vihjeid ühe asja
kohta ning laske neil see ära arvata. Näidake neile seda, kui nad selle õigesti ära
arvavad. Jätkake, kuni kõik asjad on välja võetud.

4. Laske lastel püsti tõusta ja teha pantomiim sellest, kuidas nad hoiavad oma
keha puhtana ja korras. Laske neil mängida käte ja hammaste pesemist ning
juuste kammimist. Siis laske neil teha pantomiim oma lemmikharjutusest, olgu
selleks siis hüppamine, keksimine, karglemine või palli viskamine.

5. Rääkige lastega, et mõnedel inimestel ei ole kehaga kõik korras. Me ei peaks
nende inimeste üle nalja viskama või nende peale näpuga näitama ega nende
üle naerma. Rääkige neile, kuidas me peaksime kohtlema füüsilise puudega
inimesi (nendega rääkima, olema nende sõbrad, kohtlema neid tavaliselt, aita-
ma neid, kui nad abi vajavad).

6. Laske igal lapsel joonistada pilt iseendast. Kirjutage igale lehele „Ma olen tä-
nulik oma keha eest.”

TÄIENDAVAD
TEGEVUSED
VÄIKSEMATELE
LASTELE 1. Näidake pilti 1-5 „Beebiga perekond” ja laske lastel sellest rääkida.

• Kas te olite kunagi beebi?

• Kas beebid saavad käia või rääkida?

Tuletage lastele meelde, et nad olid kunagi beebid, kuid nüüd on nende keha
kasvanud ning nad saavad teha palju rohkem asju. Nende keha kasvab veelgi
ja siis suudavad nad veel rohkem.

Näidake pilti 1-16 „Sünd” ja tuletage lastele meelde, et isegi Jeesus oli kunagi
beebi.

2. Osutage oma suule ja öelge: „See on minu suu.” Seejärel küsige: „Kas te os-
kate näidata mulle oma suud?” ning aidake lastel osutada omaenda suule.
Korrake seda silmade, nina, kõrvade, käte ja jalgadega. Seejärel osutage igale
kehaosale selle nime ütlemata ja paluge lastel need nimetada. Kui lapsed suu-
davad nimetada kõiki neid kehaosi, võite te paluda neil nimetada ka mõnin-
gaid lastele vähem tuntud kehaosi, näiteks küünarnukk, põlv, ranne ja pahkluu.

3. Mõelge välja lihtne lugu väikesest lapsest teie elukohas. Rääkige, kuidas laps
hommikul üles ärkab, riidesse paneb, hommikust sööb ja nii edasi kogu päeva.
Kui te räägite mingist tegevusest, siis küsige lastelt, millist kehaosa laps selleks
kasutab.

16. õppetund
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4. Paluge lastel tõusta ja laulda järgmisi sõnu viisil „Once There Was a
Snowman“ (Kord seal oli lumememm) (Children’s Songbook, lk 249). Laulu
leiate Algühingu laulumapist. Esimese salmi ajal laskuge poolkükakile, teise
salmi ajal sirutage end pikaks.

Kord seal oli beebi, beebi, beebi.
Kord seal oli beebi pisike.

Kasvas, kasvas beebi, beebi, beebi,
kuni suureks sai see beebike.
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17.
õppetund

EESMÄRK Aidata igal lapsel olla tänulik oma käte eest ja selle eest, mida nendega teha saab.

ETTEVALMISTUS 1. Uurige palvemeelselt Matteuse 19:13–15 ning Õpetus ja Lepingud 20:70;
35:6; 42:43–44.

2. Valmistage kott või karp, mis sisaldab erineva tekstuuri ja kujuga tuntud asju,
näiteks kivi, puuleht, riidetükk, lusikas, kamm ja pliiats. Pange sinna vähemalt
üks asi iga klassis oleva lapse jaoks.

3. Võimalusel tehke igale lapsele koopia viipekeele lehest (vaata käesoleva õp-
petunni materjali lõpust).

4. Vajalikud õppevahendid:
a. Piibel.
b. Väike ese, näiteks nööp või münt.
c. Pilt 1-8 „Sakramendi jagamine” (62021), pilt 1-11 „Poisi ristimine” (62018),

pilt 1-12 „Tüdruku kinnitamine” (62020), pilt 1-39 „Lapse õnnistamine”, pilt
1-40 „Haige õnnistamine” (62342).

5. Tehke vajalikud ettevalmistused igaks täiendavaks tegevuseks, mida tahate
kasutada.

Märkus õpetajale: olge taktitundeline nende lastega oma klassis, kellel on füüsiline
puue. Keskenduge sellele, mida nende kehad teha saavad, mitte nende puudele.

ÕPITEGEVUS Paluge ühel lapsel teha alguspalve.

Tähelepanu 
koondav tegevus

Laske lapsel panna käsi teie valmistatud kotti või karpi, ilma sinna sisse vaata-
mata. Paluge lapsel katsuda ühte eset, kirjeldada, milline see tundub olevat
(pehme, kõva, sile, kare), ning proovida ära arvata, mis see on. Seejärel paluge
lapsel võtta see asi kotist või karbist välja ja näidata seda klassile. Laske teistel
lastel seda katsuda. Jätkake, kuni iga laps on saanud võimaluse osaleda.

• Mida te kasutasite, et kotis (karbis) olevaid esemeid katsuda?

Selgitage, et käed on meile suureks õnnistuseks. Me võime kasutada käsi mitmel
viisil.

Me võime oma kätega teha mitmeid asju 

Laske lastel käed ette sirutada ja neid vaadata. Rääkige, mida lapsed saavad oma
kätega teha. Nad võivad sõrmede ja pöidla abil midagi maast üles võtta, nad või-
vad hoida midagi peopesal, nad võivad lehvitada ja pöörata kätt igas suunas.
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Tegevus Võtke mõned väikesed esemed, näiteks nööbid või mündid, laske lastel korda-
mööda proovida neid üles tõsta, kasutamata seejuures pöialt. Tuletage lastele
meelde, et iga meie kehaosa on tähtis.

Tegevus • Kuidas aitasid käed teil valmistuda kirikusse tulemisel?

Laske lastel teha pantomiim hommikustest tegevustest. Näiteks näo pesemine,
riidesse panemine, juuste kammimine, söömine või hammaste pesemine.

• Kuidas aitavad käed teil mängida?

Laske lastel pantomiimi tehes näidata, kuidas nad kasutavad käsi mängimiseks.
Näiteks palli põrgatamine, nuku söötmine, klotsist või liivast ehitamine või trummi
mängimine.

• Kuidas aitavad käed teil töötada?

Laske lastel pantomiimi tehes näidata, kuidas nad kasutavad käsi töötamiseks.
Näiteks mänguasjade kokku korjamine, laua katmine, voodi ülestegemine või
lemmiklooma söötmine.

• Kuidas käed teid aitavad, kui te kirikusse tulete?

Laske lastel pantomiimi tehes näidata, kuidas me kasutame oma käsi kirikus.
Näiteks tervitamine, pildi hoidmine, käe tõstmine küsimusele vastamiseks ning
sakramendi võtmine.

Aidake lastel mõista, et käed on meile suureks õnnistuseks ning et Taevane Isa
ja Jeesus tahavad, et me kasutaksime oma käsi enda ja teiste aitamiseks.
Selgitage, et Taevane Isa ja Jeesus ei taha, et me kasutaksime oma käsi teiste
vastu ebasõbralikul moel – et lüüa, näpistada või küünistada. Nad tahavad, et
me õpiksime oma käsi kasutama õigel viisil.

Teised inimesed kasutavad oma käsi, et meid aidata

• Kuidas teie vanemad ja teised pereliikmed oma käsi teie aitamiseks kasutavad?

Rääkige, kuidas meie pered toitu valmistavad, riideid pesevad, kingapaela kinni
seovad, meiega mängivad ning meie heaks palju teisi asju teevad.

Selgitage, et mehed, kellel on preesterlus, võivad õnnistada meid käte pealepa-
nemisega. Näidake ükshaaval pilte, mis on ära toodud ettevalmistavas osas ning
laske lastel nimetada erinevaid õnnistusi, mida me saame preesterluse hoidjate
käte kaudu. Aidake neil mõista, et me võime saada õnnistusi, kui oleme beebid,
me võime saada ristitud, kui me oleme kaheksa-aastased, me võime saada pä-
rast ristimist kinnitatud ja saada Püha Vaimu anni, me võime igal nädalal võtta
sakramendikoosolekul leiba ja vett, mis on preesterluse hoidjate poolt õnnistatud
ja me võime saada õnnistusi, kui oleme haiged.

Lugu Avage oma Piiblis Matteuse 19:13–15 ja rääkige lugu sellest, kuidas Jeesus lapsi
õnnistas. Lugege ette salmi 13 esimene lause (lõpetades sõnaga „…palvetaks„).
Rääkige, kuidas Jeesus kasutas oma käsi, et lapsi õnnistada.

Selgitage, et Jeesus kasutas oma käsi inimeste aitamiseks ka muul viisil, näiteks
õnnistas Ta neid, kes olid haiged, pimedad või kurdid.
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Meie käed võivad rääkida

Lehvitage või viibake oma kätega. Küsige lastelt, mida te neile sellega öelda tahate.

Selgitage, et mõned inimesed, kes on kurdid ja ei kuule ega saa rääkida, teevad
oma kätega viipemärke, millel on sõnade tähendus. Nad räägivad oma kätega.
Seda nimetatakse viipekeeleks.

Tegevus Kasutades õppetunni materjali lõpus lastele paljundamiseks mõeldud lehte, õpe-
tage lastele, kuidas öelda viipekeeles „isa”, „ema” ja „ma armastan sind”.
Võimaluse korral andke igale lapsele koopia sellest lehest, et ta saaks selle koju
viia ja seda oma perekonnale näidata.

Tunnistus Näidake oma käsi ja rääkige, kui tänulik Te nende eest olete. Julgustage lapsi tä-
nama Taevast Isa oma käte eest ning kasutama neid iseenda ja teiste aitamiseks.

TÄIENDAVAD
TEGEVUSED Valige mõned neist tegevustest õppetunnis kasutamiseks.

1. Joonistage paberilehele iga lapse käe piirjoon. Kirjutage igale paberilehele
„Ma olen tänulik oma käte eest” ning laske lapsel käe kujutis ära värvida ning
koju viia.

2. Laulge lastega laulu „Issand andis mulle templi“ (Kiriku lauluraamat, lk 62–63).
Rääkige lastele, kui tähtis on hoolitseda oma keha eest.

3. Kui teie asukoht ja ilm seda lubavad, viige lapsed õue jalutuskäigule, lastes
neil puudutada erineva tekstuuriga asju, näiteks telliskivi, krohvi, palki ja rohtu.

4. Tehke järgmine tegevus, mille käigus lapsed loevad kokku oma sõrmed ja
pöidlad:

Sõrmede loendamine

Hoidke ühte kätt püsti ja kasutage teise käe sõrme osutamiseks ja loendami-
seks, alustades väiksest sõrmest.

Üks sõrm, kaks sõrme, kolm ja neli,
lisaks pöial, väike veli.
Viis neid kokku sellel käel,
loodud Taevaisa väel.

Hoidke püsti teist kätt ja osutage ning loendage samamoodi.

Üks sõrm, kaks sõrme, kolm ja neli,
lisaks pöial, väike veli.
Viis neid kokku teisel käel,
tööd nad teevad, nagu näed.

Hoidke püsti mõlemat kätt ning kõverdage iga sõrme, kui see on loendatud.

Kümme sain neid kokku ma,
võime üle lugeda:
üks, kaks, kolm, neli, viis,
kuus, seitse, kaheksa, üheksa, kümme sõrme reas.
Nad kõik on minu sõbrad ja abilised head!

17. õppetund
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5. Laulge mitu korda laulu „Fun to Do“ (Tore töö) (Children’s Songbook, lk 253).
Sama laulu leiate 9. õppetunnist. Paluge, et lapsed ütleksid iga salmi ajal,
mida käed teha saavad. Näiteks palli põrgatada, lilli korjata, nukku kiigutada,
klaverit mängida või hüvastijätuks lehvitada.

6. Aidake lastel järgmise luuletuse saatel liigutusi kaasa teha:

Ma ennast pikaks venitan

Ma ennast pikaks venitan,
siis potsti! maha kükitan.
Ma toksin ühe käega teist,
et näha, kumb on kangem neist.

Käed sirutan ma ette, siis peidan seljataha
ning võtan peidust välja, et käteplaksu teha.
Kui pärast mängu puhata tahavad mu käed,
sa rahulikult lebamas mu süles neid siis näed.
Kuid kaua ühe koha peal neil pole viita aega, 
sest lehvitada tahan sull’ ja soovida: „Head aega!”

TÄIENDAVAD
TEGEVUSED
VÄIKSEMATELE
LASTELE 1. Aidake lastel järgmise luuletuse saatel liigutusi kaasa teha, sellal kui teie seda

ette loete:

Mulle meeldivad mu käed

Mulle meeldivad mu käed. (hoidke käsi enda ees ja vaadake neid)
Nad näevad palju vaeva, (jäljendage mingit tööd)
sest igasugu tähtsaid töid (tehke tööd)
nad teevad kogu päeva. 
Neil’ meeldib süles puhata – (pange käed sülle)
seal koguvad nad jõudu 
ja pärast puhkust uuesti 
nad head teevad võidu. (tehke mingit tööd)

2. Pange lapsed ringi istuma. Kirjeldage olukorda ja laske lastel teha pantomiim
selle kohta, mida nende käed igas olukorras teeksid.

Näited:

Näidake mulle, mida teie käed peaksid tegema enne sööki.
Näidake mulle, mida teie käed peaksid tegema, kui te kuulate lugu.
Näidake mulle, mida teie käed peaksid tegema, kui teil palutakse mänguasjad
kokku korjata.
Näidake mulle, mida teie käed peaksid tegema, kui te palvetate.

Selgitage, et me peame aitama oma kätel alati teha seda, mida nad peaksid
tegema.
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3. Lugege koos lastega järgmist luuletust, tehes liigutusi kaasa:

Plaksutage käsi

Plaksutage käsi, plaksutage käsi,
nii kuis mina, tee ka sina!

Puudutage õlgu, puudutage õlgu,
nii kuis mina, tee ka sina!

Patsutage põlvi, patsutage põlvi,
nii kuis mina, tee ka sina!

Raputage pead, raputage pead,
nii kuis mina, tee ke sina!

Plaksutage käsi, plaksutage käsi
ja kui ära väsid, siis veidi puhka sa!

17. õppetund



A
R

M
A

S
T
U

S
S

IN
A

M
IN

A

IS
A

M
e
ie

 k
ä

e
d

 v
õ

iv
a

d
 r

ä
ä

k
id

a

E
M

A



Ma olen tänulik 
oma kõrvade eest

71

18.
õppetund

EESMÄRK Aidata igal lapsel olla tänulik oma kõrvade eest ja selle eest, mida nendega teha
saab.

ETTEVALMISTUS 1. Uurige palvemeelselt Markuse 7:32–35 ning Joseph Smith – Ajalugu, salm 17.

2. Vajalikud õppevahendid:
a. Piibel ja Kallihinnaline Pärl.
b. Pilt 1-4 „Esimene nägemus” (Kunstitööd evangeeliumist 403; 62470), pilt 1-41

„Laps kuuldeaparaadiga”, elava prohveti pilt.

3. Tehke vajalikud ettevalmistused igaks täiendavaks tegevuseks, mida tahate
kasutada.

Märkus õpetajale: olge taktitundeline nende lastega oma klassis, kellel on füüsiline
puue. Keskenduge sellele, mida nende kehad teha saavad, mitte nende puudele.

ÕPITEGEVUS Paluge ühel lapsel teha alguspalve.

Tähelepanu 
koondav tegevus

Tehke sosistades järgmist:

Tervitage igat last. Juhatage lapsi tegema mitmeid asju, näiteks istuma, kätt tõst-
ma, kätt langetama ning kahte sõrme püsti hoidma.

Küsige lastelt tavalise häälega, kuidas nad teadsid, mida teha, kui te sosistasite.

• Milline kehaosa aitas teil teada, mida ma ütlesin?

Kõrvad on meile õnnistuseks

Laul Lugege lastega laulu „Thanks to Our Father“ (Tänu meie Isale) (Children’s
Songbook, lk 20) 1. ja 2. salmi tõlget.

Isa täname kõik koos, tänu toome Talle
kõige eest, mis annab Ta meile iga päev.

Silmad, kõrvad, töökad käed, jalad andnud mulle,
toit ja riided samuti on meil Tema käest.

• Kuulates seda laulu, mida on Taevane Isa meile andnud?

• Millega neist me kuuleme? (Kõrvadega.)

Paluge lastel ettevaatlikult oma kõrvu katsuda. Selgitage, et see osa kõrvast, mis
asub väljaspool nende pead, ei ole see, millega nad kuulevad. See osa aitab he-
lil minna kõrva trummikilele ja teistesse kõrva osadesse, mis aitavad neil kuulda.

• Kuidas me saame oma kõrvu hoida?

Selgitage, et me peaksime kaitsma oma kõrvu valju müra ja muu eest, mis võik-
sid neid vigastada.
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Selgitage, et erinevatel põhjustel mõnede inimeste kõrvad ei tööta hästi, nii et
nad ei kuule kõiki helisid, mida enamus inimesi kuuleb. Kui on kedagi, kellel on
kuulmisvaegus, keda lapsed tunnevad, võite te selgitada, kuidas töötab selle ini-
mese kuuldeaparaat. Näidake selle selgituse ajal pilti 1-41 „Laps kuuldeaparaa-
diga”. Aidake lastel mõista, et tihti inimesed, kes ei kuule hästi, ei saa ka hästi
rääkida, sest inimesed õpivad rääkima, jäljendades helisid, mida nad kuulevad.

Tegevus Tehke viipekeele märk „Ma armastan sind” (vaadake 17. õppetund).

• Kas te mäletate, mida see tähendab?

Laske lastel neid märke teha.

Tuletage lastele meelde, et eelmisel nädalal rääkisite te, kuidas käed saavad
rääkida viipekeele abil. Aidake lastel mõista, et inimesed, kes ei kuule, võivad
suhelda muul viisil, näiteks viipekeeles, kirjutades ja huultelt lugedes.

Lugu Jutustage lugu Jeesusest ja kurdist mehest, nagu on kirjas Markuse 7:32–35.

• Mida te arvate, mida kurt mees tundis, kui ta mõistis, et ta kuuleb?

Rõhutage, milline õnnistus on kuulmisvõime.

Me võime oma kõrvadega helisid kuulda

Tegevus Öelge lastele, et nad hakkavad harjutama oma kõrvade kasutamist.

Paluge igal lapsel ükshaaval klassi ette tulla. Sosistage igale lapsele kõrva mõne
tuttavat häält tegeva looma nimi või asja nimetus. Laske lapsel klassile seda
häält teha ning laske teistel lastel ära arvata, kes või mis sellist häält teeb.
(Hääled võivad olla näiteks lehma ammumine, koera haukumine, telefoni helise-
mine või autosignaal.)

Arutage lastega mõningaid olulisi hääli, mida nad võivad oma kõrvadega kuulda,
näiteks kui nende vanemad neid kutsuvad ja helid, mis hoiatavad neid, et nad
võivad haiget saada.

• Millised on teie lemmikhääled?

Me võime kuulata Taevase Isa ja Jeesuse Kristuse õpetusi

Laske lastel vaikselt istuda ja kuulata.

• Mida te kuulete?

Vestelge erinevatest häältest, mida nad võivad kuulda. Näiteks ukse avamine ja
sulgemine, inimeste rääkimine saalis, orelimuusika ning tuul.

• Milliseid teisi hääli me kirikus kuuleme?

Selgitage, et me kuuleme oma õpetajaid, vanemaid, Algühingu juhte, piiskoppi
või koguduse juhatajat ja teisi kiriku juhte.

• Miks on oluline neid inimesi kuulata?

Selgitage, et need inimesed aitavad meil õppida, mida Taevane Isa ja Jeesus ta-
havad, et me teeksime.
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Lugu Asetage välja pilt 1-4 „Esimene nägemus” ning laske lastel teile rääkida, mida nad
selle pildi kohta mäletavad. Avage pühakirjades Kallihinnaline Pärl ning lugege et-
te, mida Taevane Isa ütles Joseph Smithile. Joseph Smith – Ajalugu salm 17 (vt ka
bro‰üür „Joseph Smithi tunnistus”): „See on minu armastatud poeg. Kuula Teda!”

Laske lastel neid lauseid koos teiega paar korda korrata. Selgitage, et Taevane
Isa tahab, et me kuulaksime, mida Tema ja Jeesus ütlevad. Aidake lastel mõista,
et Taevane Isa ja Jeesus ei pruugi igaühega vahetult rääkida, kuid me võime
kuulata oma vanemaid, õpetajaid ja Kiriku juhte. Nemad võivad meile rääkida,
mida Taevane Isa ja Jeesus tahavad, et me teaksime. Püha Vaim võib samuti
aidata meil teada, mida Taevane Isa ja Jeesus tahavad, et me teeksime.

Näidake elava prohveti pilti.

• Kes see on?

Selgitage, et Taevane Isa ja Jeesus räägivad meile Kiriku juhtide, eriti prohveti ja meie
piiskopi või koguduse juhataja kaudu. Need juhid räägivad meile, mida Taevane Isa ja
Jeesus tahavad, et me teeksime. Me peaksime neid hoolega kuulama.

Tunnistus Väljendage oma tänulikkust kõrvade ja kuulmisanni eest.

TÄIENDAVAD
TEGEVUSED Valige mõned neist tegevustest õppetunnis kasutamiseks.

1. Paluge lastel silmad sulgeda ja need kätega katta. Puudutage ühe lapse
pead. See laps peaks ütlema: „Ma olen tänulik oma kõrvade eest.” Laske teis-
tel lastel ära arvata, kelle häält nad kuulsid. Jätkake, kuni iga laps on saanud
võimaluse rääkimiseks.

2. Tehke koos lastega järgmise luuletuse saatel liigutusi kaasa:

Mul on imeline keha

Mul on imeline keha, (näidake sõrmega enda poole)
palju sellega saan teha. (näidake kätega, kui palju)
Mu kõrvad kõiki kuulavad (pange käsi kõrva äärde)
ja silmad ringi luuravad. (tõstke käsi silmade kohale)

Mu käed tööd teevad (toksige ühe käega teise peale)
ja jalad tantsu löövad. (kand ja varvas)
Ma vahel peitu poen (tõstke käed silmade ette)
ja varbad üle loen. (näidake varvaste poole)

Oma kehast mõeldes ma (pange käsi lõua alla, nagu mõtleksite)
üllatudes avastan: (tehke üllatunud nägu)
sellest ajast, kui mind loodi, (näidake sõrmega enda poole)
olen Taevaisa moodi. (näidake taeva poole)

3. Laske lastel istuda näoga ühes suunas, samal ajal kui teie seisate nende taga.
Tehke oma kätega või asjadega hääli ning laske lastel ära arvata, millega te
sellist häält teete. Te võite plaksutada käsi, teha sõrmenipsu või helistada kel-
la. Laske lastel proovida ise neid hääli teha.

4. Salvestage oma naabruses olevaid hääli, näiteks koera haukumist, linnulaulu
või naermist. Mängige neid hääli klassis ette ning laske lastel kuulata ja ära ar-
vata, mis hääled need on.

18. õppetund
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5. Õpetage lastele viipekeeles selgeks lihtne laul või fraas. Kui te teate kedagi,
kes hästi viipekeelt oskab, võite kutsuda ta klassi ja paluda tal samal ajal, kui
klass laulab laulu „Olen Jumala laps” teha seda viipekeeles.

6. Istuge koos lastega ringis. Sosistage teie kõrval olevale lapsele lühike sõnum.
See laps sosistab seejärel selle sõnumi edasi järgmisele lapsele ja nii edasi
mööda ringi. Viimane laps ütleb sõnumi valjult välja. Öelge klassile see sõnum,
mille teie andsite esimesele lapsele ja vaadake, kas sõnum on muutunud.

Pärast tegevust küsige lastelt, mida nad kasutasid sõnumi kuulamiseks.
(Kõrvu) Tuletage neile meelde, et nad Taevast Isa oma kõrvade eest tänaksid.

TÄIENDAVAD
TEGEVUSED
VÄIKSEMATELE
LASTELE 1. Kui võimalik, viige lapsed õue. Julgustage neid vaikselt oma kõrvadega kuula-

ma. Milliseid hääli nad kuulevad? Kui te lähete tagasi klassiruumi, korrake üle,
milliseid hääli nad kuulsid.

2. Laske lastel püsti tõusta ja lugeda järgmist luuletust, tehes sõnadele vastavaid
liigutusi kaasa:

Kuku! Kus on sinu silmad?

Kuku, kus on sinu silmad?
Näita, kus on sinu kõrvad!
Otsi üles, kus on nina!
Tubli laps meil oled sina!

Siruta nüüd üles käed!
Kas sa ülal taevast näed?
Siruta end veidi veel,
nõnda pikemaks end teed.

Lase kätel kukkuda,
enam ei saa tukkuda,
oma tooli peale kiirelt istu sa,
esimene olles kallistuse saad!
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19.
õppetund

EESMÄRK Aidata igal lapsel olla tänulik oma silmade eest ja selle eest, mida need teha võivad.

ETTEVALMISTUS 1. Uurige palvemeelselt Johannese 9:1–7 ja 3.Nefi 11:1–17.

2. Vajalikud õppevahendid:
a. Piibel ja Mormoni Raamat.
b. Suure auguga niidirull ning kingapael või jupp nööri. (Kui teil on suur klass,

hankige võimaluse korral igat asja rohkem kui üks.)
c. Sall või riie silmade kinnisidumiseks.
d. Pilt 1-43 „Jeesus teeb pimeda terveks” (Kunstitööd evangeeliumist 213;

62145), pilt 1-44 „Jeesus õpetab läänepoolkeral” (Kunstitööd evangeeliu-
mist 316; 62380).

3. Tehke vajalikud ettevalmistused igaks täiendavaks tegevuseks, mida tahate
kasutada.

Märkus õpetajale: olge taktitundeline nende lastega oma klassis, kellel on füüsiline
puue. Keskenduge sellele, mida nende kehad teha saavad, mitte nende puudele.

ÕPITEGEVUS Paluge ühel lapsel teha alguspalve.

Tähelepanu 
koondav tegevus

Näidake lastele, kui kerge on silmad lahti ajada kingapaela või nööri läbi niidirulli.
Siis siduge silmad kinni ja proovige kingapael läbi niidirulli ajada. Andke igale
lapsele võimalus proovida.

Silmad on meile õnnistuseks

Selgitage, et meil on silmad, et me saaksime lugeda ja õppida, töötada ja män-
gida ning näha kaunist maad.

Arutage lastega, mismoodi nende elu oleks teistsugune, kui nad ei näeks.

• Kuidas te sööksite?

• Kuidas te teaksite, milliseid riideid kanda?

• Kuidas te suudaksite kodus ringi liikuda?

Laul Lugege lastega laulu „Two Little Eyes“ (Kaks väikest silma) (Children’s Songbook,
lk 268) tõlget.

Pilguvad kaks väikest silma,
targalt uurivad nad ilma.
Varbad, põlved, õlad, pea –
see ju mina! Eks sa tea!
Tral-lal-laa, tral-lal-laa!
Pilguvad kaks väikest silma,
targalt uurivad nad ilma.
See ju mina! Eks sa tea!

(Merrily We Sing © 1948, 1975 Kõik õigused kuuluvad Pioneer Press, Inc-ile.
Jackman Music’u osakond. Kasutatud autori loal.)
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Tegevus Laske lastel aknast välja vaadata (või vaadata ilusat pilti) ning teha, nagu oleks
see esimene kord, kui neil on võimalik näha. Paluge neil rääkida sellest, mida
nad näevad. Rääkige värvidest ja vormidest. Aidake lastel aru saada, milline õn-
nistus on nägemisvõime.

• Mis on mõned teie lemmikasjad, mida teile vaadata meeldib?

Selgitage, et mõnede inimeste silmad ei näe eriti hästi. Need inimesed peavad
kandma prille või kontaktläätsi, mis aitavad neil näha. Mõned inimesed on pime-
dad ja ei näe midagi.

Tegevus Rääkige sellest, kuidas pimedad inimesed saavad käia üksinda juhtkoera või ke-
pi abil. Siduge ühe lapse silmad kinni ja mängige, et teie olete juhtkoer. Hoidke
oma kätt väljasirutatult, et laps saaks sellest hoida nagu koerarihmast. Juhtige
last mööda ruumi. Laske lastel kordamööda mängida pimedat või juhtkoera.

Lugu Näidake pilti 1-43 „Jeesus teeb pimeda terveks” ja jutustage lugu sellest, kuidas
Jeesus teeb terveks pimeda mehe, nagu see on kirjas Johannese 9:1–7.

• Mida Jeesus mudaga tegi? (Vt Johannese 9:6.)

• Mis juhtus, kui pime mees silmi tiigis pesi? (Vt Johannese 9:7.)

• Mida te arvate, kuidas pime mees end tundis, kui ta sai jälle näha?

Ma olen Taevasele Isale tänulik oma silmade eest

Tegevus Paluge lastel püsti tõusta ja korrata teiega koos järgnevat luuletust, osutades
igale kehaosale, kui seda nimetatakse:

Ma olen tänulik oma silmade eest

Ma olen väga tänulik, et peas on mul kaks silma
ning ninast, suust ja kõrvadest, mind pole jäetud ilma.
Ma tänan, et mull’ antud töökorras jalad, käed!
Ma olen terve, rõõmus laps, mu silmist seda näed!

(kohandatud Lucy Picco luuletusest)

Lugu Laske ringi käima pilt 1-44 „Jeesus õpetab läänepoolkeral” ning paluge igal lap-
sel öelda üks asi, mida ta pildil näeb. Jutustage lugu Jeesuse külaskäigust lää-
nepoolkerale, nagu see on kirjas 3. Nefi 11:1–17.

• Keda rahvas nägi?

• Mida inimesed tundsid, kui nad Jeesust nägid? (Vt 3. Nefi 11:16–17.)

• Mis värvi oli Jeesuse rüü? (Vt 3. Nefi 11:8.)

Selgitage, et me ei pruugi näha Jeesust inimesena, nagu nägi Nefi rahvas, kuid
mil iganes me näeme oma kaunist maad, võime meenutada Tema armastust
meie vastu.

Tunnistus Rääkige lastele, kui tänulik te olete oma silmade eest. Rääkige, kuidas see kau-
nis maailm, mida te iga päev näete, meenutab teile Jeesuse ja Taevase Isa ar-
mastust teie vastu. Tuletage lastele meelde, et nad tänaksid Taevast Isa oma
silmade eest.
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TÄIENDAVAD
TEGEVUSED Valige mõned neist tegevustest õppetunnis kasutamiseks.

1. Paluge lastel vaadata hoolikalt üksteise silmi, silmalaugusid, kulme ja rips-
meid. Selgitage, et silmalaud, kulmud ja ripsmed aitavad hoida mustust, tolmu
ja higi silma sattumast.

2. Torgake enne tundi nööpnõela või mõne muu terava asjaga paberile augud
mööda ringjoont ja ruutu. Tunnis siduge ükshaaval iga lapse silmad kinni ja
laske neil tunda paberil olevaid kühmusid ning öelda, millise kujundiga on te-
gu. Selgitage, et see on nagu pimedate kiri, mida pimedad inimesed lugeda
oskavad.

3. Tehke paberkottidele silmad, mis avanevad ja sulguvad (vaadake joonist õp-
petunni materjali lõpus) ja andke igale lapsele. Kirjutage igale paberkotile „Ma
olen tänulik oma silmade eest.” Laske lastel silmad ära värvida ning oma pa-
berkottidele juuksed joonistada. Kasutades paberkoti silmi, tehke lastega pan-
tomiimi olukordadest, millal me avame ja sulgeme oma silmi, näiteks siis, kui
me üles tõuseme või magama läheme, kui me palvetame ning kui me hirmu
tunneme.

4. Võimalusel viige lapsed õue loodusesse jalutama. Paluge neil käed vaheliti
panna ja olla jalutades hästi vaikselt, et nad võiksid keskenduda oma silmade
kasutamisele. Kui nad tulevad klassi tagasi, paluge neil kordamööda rääkida,
mida nad nägid.

TÄIENDAVAD
TEGEVUSED
VÄIKSEMATELE
LASTELE 1. Lugege laulu „Popcorn Popping“ (Popkorni ime) (Children’s Songbook, lk 242)

tõlget. Leiate selle laulu 10. õppetunnist. Selgitage, et õunapuude õied mee-
nutavad popkorni.

• Vaadates aknast välja, nagu laulus öeldakse, kas te näete popkorni meenu-
tavaid õunapuuõisi? Mida te aknast välja vaadates näete?

Laske lastel aknast välja vaadata või viige nad korraks õue. Tulge klassi tagasi
ja korrake üle, mida nad nägid.

• Mida te kasutasite nende asjade vaatamiseks? (Silmi)

Selgitage, et me peaksime Taevasele Isale oma silmade eest tänulikud olema.

2. Laske lastel püsti tõusta ja lugeda luuletust „Kuku! Kus on sinu silmad?”,
tehes liigutusi kaasa:

Kuku, kus on sinu silmad?
Näita, kus on sinu kõrvad!
Otsi üles, kus on nina!
Tubli laps meil oled sina!

Siruta nüüd üles käed!
Kas sa ülal taevast näed?
Siruta end veidi veel,
nõnda pikemaks end teed.

19. õppetund
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Lase kätel kukkuda,
enam ei saa tukkuda,
oma tooli peale kiirelt istu sa,
esimene olles kallistuse saad!

3. Näidake lastele väikest eset. Selgitage, et te panete selle kusagile klassiruu-
mis ning nad peavad kasutama oma silmi selle leidmiseks. Laske lastel silmad
sulgeda ning pange ese kusagile, kus see on nähtav, aga mitte täiesti ilmselt.
Laske lastel silmad avada ning leida ese ise liikumata ja müra tegemata.
Paluge neil käed vaheliti panna, kui nad on selle eseme leidnud. Tuletage las-
tele meelde, et nad peavad olema vaikselt ning laskma ka teistel ese silmade-
ga leida. Korrake nii mitu korda, kui soovite.



Ma olen tänulik, 
et ma tunnen lõhna ja maitset
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20.
õppetund

EESMÄRK Aidata igal lapsel väärtustada haistmis- ja maitsmismeelt.

ETTEVALMISTUS 1. Uurige palvemeelselt järgmisi pühakirjakohti: 2. Moosese 16:11–15, 31 ning
Õpetus ja Lepingud 59:18–19.

2. Vajalikud õppevahendid:
a. Piibel ning Õpetus ja Lepingud.
b. Üks väike tükk healõhnalist toitu (näiteks puuvili, leib või küpsis) igale

lapsele. Pange see toit kotti. Uurige eelnevalt laste vanematelt, ega ükski
laps ei ole selle toidu vastu allergiline.

c. Midagi haput (sidrunimahl), soolast (sool) ja magusat (suhkur) lastele
maitsmiseks. Uurige eelnevalt laste vanematelt, ega ükski laps ei ole nende
toiduainete vastu allergiline.

d. Pilt 1-35 „Manna kogumine”.

3. Tehke vajalikud ettevalmistused igaks täiendavaks tegevuseks, mida tahate
kasutada.

Märkus õpetajale: olge taktitundeline nende lastega oma klassis, kellel on füüsiline
puue. Keskenduge sellele, mida nende kehad teha saavad, mitte nende puudele.

ÕPITEGEVUS Paluge ühel lapsel teha alguspalve.

Tähelepanu 
koondav tegevus

Paluge lastel silmad sulgeda. Laske igal lapsel nuusutada kotis olevat toitu ning
ära arvata, mis see on. Sel ajal, kui nende silmad veel kinni on, andke igale lap-
sele toitu proovida. Laske lastel silmad avada ning näidake või rääkige neile,
mida nad just sõid.

• Milline lõhn sellel toidul oli?

• Mis maitse sellel toidul oli?

Rääkige lastele, et nad võisid toidust rõõmu tunda isegi siis, kui neil ei olnud
võimalik seda näha. Nad said seda teha, sest Taevane Isa on õnnistanud neid
lõhna- ja maitsmismeelega.

Meil kõigil on nina, et lõhna tunda

• Kuidas me tunneme asjade lõhna?

Vestelge lastega mõningatest asjadest, mille lõhna nad on selle nädala jooksul
tundnud, näiteks toidu valmistamise, värske õhu lõhna pärast vihma või lillelõh-
na. Rääkige lastele, et me peaksime tänama Taevast Isa haistmismeele eest.

• Milliste asjade lõhn teile meeldib?



80

Tegevus Lugege koos lastega järgmist luuletust, tehes liigutusi kaasa:

Mul on nina

Kõige kõrgemal mu kehal asub minu pea: (osutage peale)
taga kukal, ees on nägu ja nii ongi hea! (tehke näo ümber ring)
Keset nägu valvab nina, (osutage ninale)
millega ma haistan. (nuusutage õhku)

Nina krimpsutada saan, (krimpsutage nina)
siis see väiksem paistab. (näidake sõrmedega kui väike)
Kõiki lõhnu tunnen hästi tänu oma ninale (osutage ninale)
ja et mul see üldse on – tänud Taevaisale! (kaks kätt rinnale, peopesad vastamisi)

Meil kõigil on keel, et me saaksime maitset tunda

Selgitage, et Taevane Isa on õnnistanud meid kõiki keelega, et me saaksime mait-
set tunda. Laske lastel soovi korral maitsta midagi haput, soolast ja magusat.

• Milline on hapu?

• Milline on soolane?

• Milline on magus?

• Mida teile meeldib üle kõige maitsta?

Näidake Õpetuse ja Lepingute raamatut. Selgitage, et meile on selles pühakirja-
raamatus öeldud, et asjad, millel on hea lõhn ja maitse on mõeldud meile kasu-
tamiseks ja nendest rõõmu tundmiseks (vt ÕL 59:18–19).

Lugu Näidake pilti 1-35 „Manna kogumine”. Jutustage lugu mannast, nagu see on kir-
jas 2. Moosese 16:11–15, 31.

• Mis maitse mannal oli? (Vt 2. Moosese 16:31.)

• Kas te olete kunagi mett maitsnud?

• Mis maitse sellel on?

Selgitage, et on palju asju, mille maitsmine ei ole ohutu: mõned marjad, puhas-
tusvahendid, asjad, mis on tundmatutes purkides ja pudelites, ning ravimid, kui
võtate neid vanemate teadmata. Need asjad võivad meid väga haigeks teha.
Rõhutage, et enne kui lapsed midagi, mida nad on leidnud, maitsevad või söö-
vad, on kindlasti vaja täiskasvanu käest luba küsida.

Tunnistus Väljendage tänulikkust nina eest, millega võib tunda lõhna ning keele eest, mille-
ga võib tunda maitset. Tuletage lastele meelde tänada Taevast Isa oma haistmis-
ja maitsmismeele eest.

TÄIENDAVAD
TEGEVUSED Valige mõned neist tegevustest õppetunnis kasutamiseks.

1. Võtke kaasa mõned asjad, millel on tugev meeldiv lõhn, nagu seep, lill ja sid-
run ning mõned asjad, millel ei ole lõhna, nagu paberileht ja mänguasi. Laske
lastel valida, milliseid nad saavad nuusutada. Laske ühel lapsel sulgeda oma
silmad, nuusutada ühte asja ning arvata ära, mis see on. Andke igale lapsele
võimalus proovida.
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2. Laske lastel peeglist oma keelt vaadata. Selgitage, et meie keelel on palju
maitsenäsasid, mis aitavad meil tunda magusate, hapude ja soolaste asjade
maitset. Laske lastel maitsta vett. Selgitage, et keele abil saame me ka teada,
kui asjad on märjad või külmad.

3. Laske igal lapsel joonistada pilt oma lemmiktoidust. Laske lastel näidata oma
pilte ning öelda, mis nende lemmiktoit on.

4. Tehke väikesed portsjonid asjadest, mis näevad välja sarnased, kuid millel on
erinev maitse, nagu sool ja suhkur või jahu ja tärklis. Andke igale lapsele igast
asjast veidi proovida. Seejärel küsige lastelt, kuidas iga asi maitses. Arutlege
selle üle, kuidas mõned asjad võivad sarnased välja näha, kuid nende maitse
on erinev. (Uurige eelnevalt laste vanematelt, ega ükski laps ei ole nende asja-
de suhtes, mis te kaasa võtate, allergiline.)

5. Laulge või lugege laulu „A Song of Thanks“ (Tänulaul) (Children’s Songbook,
lk 20) tõlget. Laulu tõlke leiate 4. õppetunnist.

TÄIENDAVAD
TEGEVUSED
VÄIKSEMATELE
LASTELE 1. Joonistage tahvlile või paberilehele ovaalne kujund. Selgitage, et see on nägu.

• Mis sealt puudub?

Kui lapsed nimetavad silmi, kõrvu, nina ja suud, siis joonistage need pildile
juurde. Seejärel korrake üle, mida igaühega neist teha saab. Rääkige, kui tä-
nulik, Te olete Taevasele Isale oma keha eest.

2. Osutage oma suule ja öelge: „See on minu suu.” Seejärel küsige: „Kas te saate
näidata mulle oma suud?” ning aidake igal lapsel osutada oma suule. Korrake
seda silmade, nina, kõrvade, käte ja jalgadega. Seejärel osutage igale kehaosa-
le selle nime ütlemata ja laske lastel need nimetada. Kui lapsed suudavad nime-
tada kõiki neid kehaosi, siis võite te paluda neil nimetada ka mõningaid lastele
vähem tuntud kehaosi, näiteks küünarnukki, põlve, rannet ja pahkluud.

3. Paluge lastel püsti tõusta ja lugeda järgmist luuletust, tehes liigutusi kaasa:

Kuku! Kus on sinu silmad?

Kuku, kus on sinu silmad?
Näita, kus on sinu kõrvad!
Otsi üles, kus on nina!
Tubli laps meil oled sina!

Siruta nüüd üles käed!
Kas sa ülal taevast näed?
Siruta end veidi veel,
pikemaks nii ennast teed.

Lase kätel kukkuda,
enam ei saa tukkuda,
oma tooli peale kiirelt istu sa,
esimene olles kallistuse saad!

20. õppetund



Mul on tunded
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EESMÄRK Aidata igal lapsel mõista ja aru saada tunnetest ning õppida olema õnnelik.

ETTEVALMISTUS 1. Uurige palvemeelselt Luuka 15:11–32.

2. Vajalikud õppevahendid:
a. Piibel.
b. Naerva/kurva näo pilt (vaadake pilti selle õppetunni materjali lõpust).
c. Kriit ja tahvlilapp.
d. Pilt 1-45 „Nõude pesemine”, pilt 1-46 „Lapsed annavad emale lilli”, pilt 1-47

„Lapsed riidlevad”, pilt 1-48 „Lapsed mängivad klotsidega”, pilt 1-49
„Kadunud poeg” (Kunstitööd evangeeliumist 220, 62155).

3. Tehke vajalikud ettevalmistused igaks täiendavaks tegevuseks, mida tahate
kasutada.

ÕPITEGEVUS Paluge ühel lapsel teha alguspalve.

Tähelepanu 
koondav tegevus

Näidake lastele naervat/kurba nägu. Lugege lastega mitu korda laulu „Smiles“
(Naeratused) (Children’s Songbook, lk 267) tõlget. Laske mitmel lapsel näidata
vastavalt tekstile, kas naervat või kurba nägu.

Kui sul kurbus tuleb peale,
mõtle millelegi heale.
Naeratus kui ilmub suule,
kurbus kaob justnagu tuulde.

Kuigi naeratus on väike,
särada ta võib kui päike,
kõigil’ rohkem meeldib see,
maailm paremaks nii tee!

Meie tunded paistavad meie näost ja tegudest

• Kuidas te ennast tunnete, kui teil on naeratus näol?

• Kuidas te ennast tunnete, kui teil on kulm kortsus?

Selgitage, et inimesed võivad sageli meie näost aru saada, kuidas me ennast
tunneme. Paluge lastel näidata teile rõõmsat nägu.

Tegevus Joonistage tahvlile neli suurt ringi. Joonistage ringide sisse lihtsad näojooned,
mis kujutavad erinevaid emotsioone: õnnelik, kurb, vihane ja hirmunud (vaadake
allpool olevaid jooniseid). Iga nägu joonistades paluge lastel kirjeldada selles
näos peegelduvaid tundeid ning seejärel laske neil endil teha õnnelik, kurb,
vihane ja hirmunud nägu.

21.
õppetund
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• Mis teid õnnelikuks teeb?

• Mis teid kurvastab?

• Mis teid vihastab?

• Mis paneb teid hirmu tundma?

Rääkige lastele sellest, kuidas teie olete olnud kurb, vihane või hirmu tundnud
ning sellest, kui te olete olnud õnnelik.

Me võime õppida oma tundeid kontrollima

Selgitage, et on hea näidata kõiki erinevaid tundeid, mis meil on, kuid me peame
neid näitama õigel viisil, eriti siis, kui me oleme vihased.

Näidake pilti 1-47 „Lapsed riidlevad”.

• Mida te arvate, kuidas need lapsed ennast tunnevad?

• Mida te arvate, mida nad üksteisele ütlevad?

• Mida te peaksite tegema, kui te vihane olete?

Selgitage, et kuigi me võime tunda end vihasena, nii et me tahame kedagi lüüa,
kellegi peale karjuda või kellelegi haiget teha, võime me õppida väljendama oma
tundeid viisakalt ja sõbralikult. Kedagi lüües või karjudes tunneme ennast veel vi-
hasemana, kuid sõbralikult käitudes tunneme ennast paremini.

Tegevus Laske lastel kordamööda olla pildil olevad lapsed. Aidake neil mõelda asjadest,
mida pildil olevad lapsed võiksid üksteisele öelda selle asemel, et karjuda ja
lüüa. Näiteks: „Kas nüüd võiks olla minu kord?”, „Teeme asju kordamööda,”
„Ma olen kurb, kui sa mind narrid,” või „Mulle ei meeldi, kui sa nii teed.”

Näidake pilti 1-48 „Lapsed mängivad klotsidega”. Märkige, et need lapsed män-
givad ilusasti koos ning neil on rõõmsad näod, sest nad annavad üksteisele asju
ja räägivad üksteisega sõbralikult.

• Kes võib aidata teil tunda ennast paremini, kui te olete kurb, vihane või hirmunud?

Selgitage, et kui me räägime oma ema, isa või teistega, kes meid armastavad,
võivad nad aidata meil mõista, miks me end niiviisi tunneme. Kui me palvetame
Taevase Isa poole, võib Püha Vaim aidata meil ennast paremini tunda. Püha
Vaim aitab meil teada, mida teha, et me võiksime jälle olla õnnelikud.

Tegevus Paluge lastel püsti tõusta ja lugeda järgmist luuletust mitmeid kordi, tehes liigutusi
kaasa.
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Minu tunded

Kurvastavat last kui mõnikord sa näed, (tehke kurb nägu)
aidata vaid saavad ema hellad käed. (kallistage ennast ja tehke rõõmus nägu)

Mõnikord, kui laps on väga pahane, (kortsutage kulmu)
aitab üksnes isa, kes tark ja tasane. (tehke endale pai ja rõõmus nägu)

Kuid kui juhtub äkki, et lapsel tekib hirm, (tehke hirmunud nägu)
palvest saab ta abi, tekib kaitsev sirm. (pange käed palveks kokku)

Nõnda laps võib minna rõõmsalt mängima, (hüpelge koha peal)
kuni saabub õhtu ja lä’eb sängi ta. (pange käed kokku ja langetage pea kätele,
nagu magaksite)

Me oleme õnnelikud, kui me teisi aitame

Näidake pilti 1-46 „Lapsed annavad emale lilli”.

• Mida te arvate, kuidas inimesed end sellel pildil tunnevad?

• Mida te arvate, miks nad end nii tunnevad?

• Kuidas te end tunnete, kui te kellelegi midagi annate?

Näidake pilti 1-45 „Nõude pesemine”.

• Mida see tüdruk teeb?

• Mida te arvate, kuidas see tüdruk pildil ennast tunneb? Miks?

• Kuidas te end tunnete, kui te kedagi aitate?

Tegevus Aidake lastel lugeda järgmist luuletust, tehes liigutusi kaasa:

Mulle meeldib aidata

Mulle meeldib aidata 
tihti oma ema, (tehke, nagu paneksite põlle ette)
sest et kodus mitmeid töid (jäljendage mingit kodutööd)
tegema peab tema. 
Aitan nõusid kuivatada, (tehke, nagu kuivataksite nõusid)
väikest venda toidan, (tehke, nagu toidaksite lutipudelist beebit)
oskan mähkmeid vahetada, 
beebit süles hoida. (kiigutage last süles)

Isaga koos aias me 
kahekesi töötame, (jäljendage töötegemist)
kaevame ja tassime, (jäljendage kaevamist)
mehemoodi rassime.
Ja kui tööd on tehtud kõik, 
kõlab meie rõõmuhõik!

Olen õnnelik, et saan (naeratage)
tihti teisi aidata.
Südagi siis rõõmsalt lööb, (pange käsi südamele)
kui teed Taevaisa tööd!
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Taevane Isa ja Jeesus tahavad, et me oleksime õnnelikud

Selgitage, et Taevane Isa ja Jeesus tahavad, et me oleksime õnnelikud. Nad tea-
vad, et me võime olla õnnelikud, kui teeme, mida nad paluvad meil teha.

Lugu Näidake pilti 1-49 „Kadunud poeg” ja jutustage Luuka 15:11–32 kirjas olev lugu.
Juhtige tähelepanu erinevatele tunnetele, mida väljendasid isa ja ta poeg. Iga väl-
jendatud tunde juures võite lasta lapsel osutada vastavale näole tahvlil. Näiteks
võite te öelda: „Poiss tahtis kodust lahkuda ja minna ära kaugele maale. Kui ta
lahkus, oli ta isa kurb. Mõne aja pärast jätsid poisi sõbrad ta maha. Ta tundis
kurbust. Varsti ei olnud tal enam raha. Ta tundis hirmu, sest ta oli näljane ja
keegi ei andnud talle süüa,” … ja nii edasi.

• Mida te arvate, kuidas poeg ennast tundis, kui ta koju tuli?

• Miks oli isa õnnelik, kui ta poeg tagasi tuli? (Vt Luuka 15:24.)

• Miks oli vanem vend vihane, kui ta noorem vend tagasi tuli? (Vt Luuka
15:28–30.) Mida ta saaks teha, et jälle õnnelik olla?

Tunnistus Kinnitage lastele, et igaüks tunneb end mõnikord õnneliku, kurva, vihase või hir-
mununa. Me peaksime õppima näitama neid tundeid välja õigel viisil. Tuletage
lastele meelde, et Taevane Isa ja Jeesus tahavad, et me oleksime õnnelikud.
Rääkige lastele, kuidas te tunnete ennast õnnelikuna, kui teete seda, mida
Taevane Isa ja Jeesus tahavad, et me teeksime.

TÄIENDAVAD
TEGEVUSED Valige mõned neist tegevustest õppetunnis kasutamiseks.

1. Paluge lastel moodustada ring. Paluge neil olla tõsine ja mitte naeratada.
Seejärel alustage naeratust mööda ringi, naeratades ja öeldes järgmised sõ-
nad: „Ma annan (lapse nimi) naeratuse.” Laps, kelle nime te nimetasite, peaks
nüüd naeratama ning kordama seda lauset, öeldes järgmise lapse nime.
Jätkake, kuni kõik lapsed ringis naeratavad.

Tuletage lastele meelde, et kui me naeratame teistele inimestele, naeratavad
nad tihti vastu. On raske olla kurb, vihane või hirmunud, kui me naeratame.

2. Laulge lastega laulu „Fun to Do“ (Tore töö) (Children’s Songbook, lk 253), ka-
sutades järgmisi sõnu „Voodit ma teen, see tore töö, tore töö, jah, tore töö“
või „On lauda katta tore töö, tore töö, jah, tore töö“. Tehke liigutusi kaasa.

3. Laske lastel mõelda millestki, mida nad saavad teha, et olla õnnelikud. Visake
lapsele pehme pall ja öelge: „(Lapse nimi) on õnnelik, kui ______.” Laske lap-
sel täita lünk millegagi, mis teeb teda õnnelikuks, ning visata seejärel pehme
pall teile tagasi. Korrake, kuni igal lapsel on olnud võimalus osaleda.

4. Jutustage lugu lapsest, kes teeb midagi head oma emale, näiteks tehes mõnda
majapidamistööd. Ema ei tea, kes teda aitas, sellepärast küsib ta peres igalt lap-
selt, kes teda aitas. Kui ta jõuab selle lapseni, kes tegi selle lahke teo, teab ema,
et just see laps selle tegigi, sest lapse näol on naeratus. Laps tunneb ennast õn-
nelikuna, sest ta on midagi head teinud.

21. õppetund
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TÄIENDAVAD
TEGEVUSED
VÄIKSEMATELE
LASTELE 1. Paluge lastel teha järgmise luuletuse ettelugemise ajal liigutusi kaasa. Korrake,

kui lapsed seda soovivad.

Tehke päevad õnnelikuks

On silmad mul, et näha asju, mis on head, (osutage silmadele)
ja suu, mis tihti ennast naeratuseks seab. (osutage suule ja naeratage)
Kaks kõrva mul, et teisi kuulata, (pange käed anumakujuliselt kõrvadele)
ja kahe käega võin ma töötada. (tehke, nagu korjaksite mänguasju kokku)

Mul süda tuksub armastuses vaid (pange käed südamele)
ja teel, mis õige on, kuid pole kuigi lai (näidake, kui kitsas on tee)
mu jalakesed vapralt samme seavad, (paigalkõnd)
sest mis on õige, alati nad teavad.

2. Laulge laulu „Fun to Do“ (Tore töö) (Children’s Songbook, lk 253), kasutades
järgmisi sõnu „Voodit ma teen, see tore töö, tore töö, jah, tore töö“ või „On
lauda katta tore töö, tore töö, jah, tore töö“. Tehke liigutusi kaasa.

3. Laske lastel teha rõõmus nägu, kurb nägu, vihane nägu ja väsinud nägu.
Selgitage, et nad võivad väljendada sõnades, kuidas nad ennast tunnevad,
selle asemel, et karjuda või nuriseda. Kui me räägime oma tunnetest, paraneb
sellest sageli ka meie enesetunne.





Ma võin teha palju asju
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EESMÄRK Aidata igal lapsel teada, et Taevase Isa lastena võime me kõik teha paljusid asju.

ETTEVALMISTUS 1. Uurige palvemeelselt 1. Saamuel 17.

2. Võtke ühendust klassi iga lapse vanematega, et uurida välja üks asi, mida
laps suudab hästi teha või mida ta õpib tegema.

3. Kirjutage paberilehekestele lihtsad juhised, näiteks plaksuta käsi, loe kolmeni,
kõnni mööda klassi, hüppa, joonista (tahvlile või paberilehele) ring, seisa ühel
jalal, pane käed vaheliti või osuta millelegi, mis on sinine. Tehke vähemalt nii
palju paberilehekesi, kui on klassis lapsi. Olge tähelepanelikud teie klassis ole-
vate puudega laste suhtes ning veenduge, et teil oleks asju, mida ka nemad
teha saavad.

4. Kirjutage iga lapse nimi eraldi paberilehele.

5. Vajalikud õppevahendid:
a. Piibel.
b. Väike õngeritv (valikuline; vaata 11. õppetundi).
c. Karp, kuhu panna nimed (valikuline).
d. Pilt 1-5 „Beebiga perekond” (62307), pilt 1-10 „Perepalve” (62275), pilt 1-38

„Lapsed mängivad palliga”, pilt 1-50 „Ma saan riidesse panna”, pilt 1-51
„Perekond koos töötamas” (62313), pilt 1-52 „Taavet tapab Koljati”
(Kunstitööd evangeeliumist 112, 62073).

6. Tehke vajalikud ettevalmistused igaks täiendavaks tegevuseks, mida tahate
kasutada.

Märkus õpetajale: olge taktitundeline nende lastega oma klassis, kellel on kehaline
puue. Keskenduge sellele, mida nende kehad teha saavad, mitte nende puudele.

ÕPITEGEVUS Paluge ühel lapsel teha alguspalve.

Tähelepanu 
koondav tegevus

Voltige laste nimedega paberilehed kokku ja pange need karpi või põrandale.
Laske ühel lapsel kasutada õngeritva või oma kätt, et valida välja üks paberileht.
Paluge lapsel, kelle nimi välja tõmmati, seista teie kõrvale. Öelge klassile midagi,
mida see laps hästi teha oskab või mida ta õpib tegema. Korrake, kuni iga laps
on saanud võimaluse valida nime ning te olete öelnud midagi iga lapse kohta.
Kiitke lapsi selle eest, mida nad teha oskavad ja tegema õpivad.

Meie kehad võivad teha mitmeid asju.

Laul Laulge koos lastega „Olen Jumala laps” (Kiriku lauluraamat, lk 58).

Olen Jumala laps,
mind siia saatis Ta.
Mul maise kodu andis Ta
ja kallid vanemad.

22.
õppetund
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Juhatage, aidake mul
leida õige tee,
elamaks koos Temaga,
mis tegema pean veel.

• Kes on teie vaimu isa?

• Kes saatis teid siia maa peale, et te saaksite endale keha?

Korrake lastega üle, et Taevane Isa kavandas meie maa peale tulemise, et me
saaksime endale keha. Selgitage, et Ta tahab, et me õpiksime oma kehaga mit-
meid asju tegema ning tahab, et me kasutaksime oma keha õigel viisil, nii et me
võiksime saada Tema sarnaseks.

• Mida te võite teha oma kätega? oma jalgadega? oma suuga? oma silmadega?

Näidake pilti 1-5 „Beebiga perekond”.

• Mida te arvate, mida see beebi teha oskab?

Küsige järgmisi või nendega sarnaseid küsimusi, et näidata, kui palju asju on
lapsed õppinud tegema alates sellest ajast, kui nad olid beebid.

• Kas beebi oskab käia?

• Kas beebi oskab rääkida?

• Kas beebi oskab ise süüa?

• Kas beebi oskab ennast ise riidesse panna?

• Kas beebi oskab kukerpalli teha?

• Kas beebi oskab laule laulda?

• Kas beebi oskab rattaga sõita?

Selgitage, et lapsed kasvavad ja et nad õpivad tegema veel rohkem asju. Näidake
üksteise järel pilte 1-10, 1-38, 1-50 ja 1-51. Laske ühel lapsel hoida pilti, sel ajal kui
teised lapsed selgitavad, mis pildil toimub. Pärast seda, kui lapsed on vastanud,
kiitke neid nende asjade eest, mida nad märkasid, mida meie keha teha suudab.

Tegevus Laske igal lapsel valida paberileheke, millele on kirjutatud juhised. Lugege juhised ette
ning paluge lapsel teha, nagu juhis ütleb. Andke igale lapsele võimalus proovida.

• Mida te õpite praegu tegema?

• Mida te tahate õppida tegema, kui te suuremaks kasvate?

Rääkige lastele, et te olete tänulik Taevasele Isale, et teil on keha, millega saab
teha nii palju.

Taevane Isa võib aidata meil teha paljusid asju

Rääkige lastele, et mõnikord palutakse meil teha asju, mis on rasked.

• Mida te olete püüdnud teha, mis oli raske?

• Kes võivad aidata meil õppida neid asju teha? (Vanemad, vennad ja õed, õpetajad.)

• Kelle poole me võime abi saamiseks palvetada, kui meil tuleb teha midagi,
mis on raske? (Taevase Isa poole.)

Selgitage, et Jeesus Kristus võib meid aidata, kui asju on raske teha.
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Lugu Asetage välja pilt 1-52 „Taavet tapab Koljati” ning jutustage lugu Taavetist ja
Koljatist nagu see on kirjas 1. Saamueli 17. Selgitage, et Jeesus aitas Taavetil
teha midagi, mis oli talle raske.

• Kes hirmutas Iisraeli armeed? (Vt 1. Saamuel 17:4–8.)

• Kellele abile lootis Taavet? (Vt 1. Saamuel 17:37.)

Tunnistus Rääkige, kui tänulik Te olete Taevasele Isale oma keha ja nende paljude asjade
eest, mida see keha teha suudab. Innustage lapsi paluma, et Taevane Isa aitaks
neil kasutada oma keha heade asjade tegemiseks.

TÄIENDAVAD
TEGEVUSED Valige mõned neist tegevustest õppetunnis kasutamiseks.

1. Laulge koos lastega laulu „Do As I’m Doing“ (Tee nii kuis mina) (Children’s
Songbook, lk 276), mille leiate Algühingu laulumapist või laulu „Fun to
Do“(Tore töö) (Children’s Songbook, lk 253) tõlget, mille leiate 9. õppetunnist.
Paluge lastel soovitada tegevusi, millest laulda.

2. Andke lastele paber ja rasvakriidid ning laske igal lapsel joonistada pilt või pil-
did asjadest, mida ta teha suudab. Kirjutage iga lapse paberile „Ma suudan
teha palju asju”.

3. Aidake lastel otsustada, millega nad saavad kodus kedagi aidata, näiteks lau-
da katta, põrandat pühkida või lemmiklooma sööta. Tuletage neile meelde, et
nad räägiksid sellest pärast Algühingut oma vanematega, nii et vanemad
saaksid neil aidata selle tegemist meeles pidada.

4. Korrake mõningaid sobivaid tegevusi õppetundidest 16 kuni 20.

TÄIENDAVAD
TEGEVUSED
VÄIKSEMATELE
LASTELE 1. Paluge lastel tõusta ja laulda järgmist laulu viisil „Once There Was a

Snowman“ (Kord seal oli lumememm) (Children’s Songbook, lk 249). Laulu
leiate Algühingu laulumapist. Esimese salmi ajal laskuge poolkükakile, teise
salmi ajal sirutage end pikaks.

Kord seal oli beebi, beebi, beebi.
Kord seal oli beebi pisike.

Kasvas, kasvas beebi, beebi, beebi,
kuni suureks sai see beebike.

Paluge lastel rääkida asjadest, mida nad on õppinud tegema alates sellest
ajast, kui nad olid beebid.

2. Tehke mõnda tegevust, näiteks keksige, plaksutage või hüpake ning paluge
lastel öelda, mida te teete. Seejärel paluge lastel teha sama. Andke igale lap-
sele võimalus mõnda tegevust ette näidata. Paluge teistel lastel öelda, mis te-
gevus see on, ning seejärel seda matkida.



Ma kuulun perekonda
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23.
õppetund

EESMÄRK Aidata igal lapsel mõista, et Taevase Isa kava kohaselt kuulub igaüks meist pere-
konda, kus meid vajatakse ja armastatakse.

ETTEVALMISTUS 1. Uurige palvemeelselt Luuka 1:26–35.

2. Viige end kurssi teie klassi laste perekondadega ning olge valmis mainima mi-
dagi positiivset, mis on igas perekonnas toimumas, nagu uue lapse sünd,
vend või õde misjonil või perekondlik väljasõit.

3. Vajalikud õppevahendid:
a. Piibel.
b. Kriit ja tahvlilapp.
c. Pilt 1-5 „Beebiga perekond” (62307), pilt 1-7 „Armastav perekond”, pilt 1-16

„Jeesuse Kristuse sünd” (Kunstitööd evangeeliumist 201, 62495), pilt 1-23
„Linnupojad pesas”, pilt 1-51 „Perekond koos töötamas” (62313), pilt 1-53
„Lõbus ettevõtmine koos perega” (62384).

4. Tehke vajalikud ettevalmistused igaks täiendavaks tegevuseks, mida te kasu-
tada tahate.

Märkus õpetajale: olge taktitundeline oma klassi laste perekondliku olukorra suh-
tes. Aidake lastel mõista, et perekonna juures pole oluline mitte see, kui mitu ini-
mest peres on, vaid pereliikmete vaheline armastus ja üksteisest hoolimine.

ÕPITEGEVUS Paluge ühel lapsel teha alguspalve.

Tähelepanu 
koondav tegevus

Näidake pilti 1-23 „Linnupojad pesas”. Laske lastel sellest pildist rääkida ning
näidata linde ja pesa.

• Kes ehitas linnupoegadele pesa?

• Miks on linnupoegadele vaja ema ja isa, kes nende eest hoolitseksid? (Et neid
toita, neid soojas hoida ning ohu eest kaitsta.)

• Kui linnupojad saavad natuke vanemaks ja tugevamaks, kes neid siis lendama
õpetab?

Selgitage, et linnupojad kuuluvad perekonda, kes aitab nende vajaduste eest
hoolt kanda.

Ma kuulun perekonda

• Kas teil on perekond?

• Miks on teile vaja perekonda, kes teie eest hoolt kannaks?

Näidake pilti 1-5 „Beebiga perekond”. Korrake üle, kuidas Taevane Isa kavandas,
et igaüks meist tuleb maa peale ja on osa perekonnast. Selgitage, et kui beebi
sünnib, siis ei suuda ta enda eest ise hoolitseda. Beebi ei suuda ise ennast toita
ega riidesse panna. Ta vajab perekonda, kes tema eest hoolitseks.

• Kes hoolitses teie eest, kui te sündisite?
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• Öelge mõned asjad, mida teie perekond tegi, kui te beebi olite?

• Öelge mõned asjad, mida teie perekond teie heaks praegu teeb?

• Kes kavandas teie kuulumise perekonda?

Aidake lastel mõista, kui õnnelikud nende perekonnad olid, kui nad sündisid.
Rõhutage, kui väga nende vanemad ja teised pereliikmed neid armastavad ning
soovivad, et nad oleksid õnnelikud.

Laul Laulge koos lastega laulu „Olen Jumala laps” (Kiriku lauluraamat, lk 58) või luge-
ge selle laulu sõnu.

Olen Jumala laps,
mind siia saatis Ta.
Mul maise kodu andis Ta
ja kallid vanemad.

Juhatage, aidake mul
leida õige tee,
elamaks koos Temaga,
mis tegema pean veel.

Näidake pilti 1-16 „Jeesuse Kristuse sünd” ja selgitage, et Jeesus sündis pere-
konda, kui Ta tuli maa peale (vaata Luuka 1:26–35).

• Kes on need inimesed sellel pildid?

• Kes on Jeesuse ema?

• Kes on Jeesuse isa? (Tuletage lastele meelde, et Taevane Isa on Jeesuse isa;
Joosep oli hea mees, kelle Taevane Isa valis hoolitsema Maarja ja Jeesuse eest.)

• Mida te arvate, mida tundsid Maarja ja Joosep Jeesuse vastu?

• Mida te arvate, mida Maarja ja Joosep tegid, et väikese Jeesuse eest hoolitseda?

• Kes kavandas Jeesusele perekonna, kes Teda armastaks ja Tema eest hoolitseks?

Taevane Isa ja Jeesus armastavad igat perekonda

Näidake pilti 1-7 „Armastav perekond”. Selgitage, et mõnes peres on ema ja isa ning
mõnes peres on ainult üks lapsevanem. Mõnes perekonnas on vanavanemad või tei-
sed inimesed, kes aitavad laste eest hoolitseda. Mõnes peres on palju lapsi, samas
kui teises peres on ainult üks laps või ei ole üldse lapsi. Aidake lastel mõista, et kõik
perekonnad on erinevad ning Taevane Isa ja Jeesus armastavad igat perekonda.

Tegevus Paluge igal lapsel rääkida oma perekonnast. Aidake lastel ükshaaval joonistada
tahvlile kriipsujukusid, mis kujutaksid nende pereliikmeid. Laske lapsel öelda iga
pereliikme nimi ning seejärel lugeda kokku kõik pereliikmed. Kui laps lõpetab,
rääkige klassile midagi, mida te olete selle lapse perekonna kohta teada saanud.

Taevane Isa ja Jeesus tahavad, et perekonna liikmed armastaksid üksteist

Laul Laulge koos lastega laulu „A Happy Family“ (Õnnelik pere) (Children’s
Songbook, lk 198) 1. salmi.

Emme, issi kallid mul,
mina kallis nendele,
üksteist armastame me,
õnnelik pere oleme.
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(Merrily We Sing © 1948, 1975 Kõik õigused kuuluvad Pioneer Music Press, Inc-ile,
Jackman Music’u osakonnale. Kasutatud autori loal.)

• Kuidas te teate, et teie perekond teid armastab?

• Mida te teete, et näidata oma perekonnale, et teie neid armastate?

Näidake pilti 1-53 „Lõbus ettevõtmine koos perega”.

• Kas see on õnnelik pere? Kuidas te seda teate?

• Mida teile meeldib koos oma perega teha?

• Kui kõik on üksteise vastu lahked, siis kuidas te ennast tunnete?

Näidake pilti 1-51 „Perekond koos töötamas”.

• Mida see perekond teeb?

• Mida teie teete, et oma peret aidata?

• Kuidas te ennast tunnete, kui te oma pere liikmeid aitate?

Tegevus Laske lastel mõelda erinevaid viise, kuidas nad saaksid oma peret kodus aidata,
näiteks: mänguasju kokku korjata, titaga mängida või nõudepesemisel abiks ol-
la. Laske lastel oma mõtted pantomiimi abil ette kanda. Innustage lapsi algava
nädala jooksul oma perekonda aitama.

Tunnistus Rääkige, kui tänulik Te olete Taevasele Isale õnnistuse eest olla osa perekonnast.

TÄIENDAVAD
TEGEVUSED Valige mõned neist tegevustest õppetunnis kasutamiseks.

1. Laulge uuesti laulu „A Happy Family“ (Õnnelik pere). Valige välja neli last, kes
mängivad laulus olevat peret. Paluge neil hoida silte, millele on kirjutatud, ke-
da nad kujutavad. Seiske laste selja taha ja osutage sellele lapsele, kellest pa-
rajasti laulate. Korrake laulu, valides pereliikmeid mängima uued lapsed.
Korrake, kuni kõik lapsed on saanud olla pere liikmed.

2. Rääkige lastele kuningas Benjamini õpetustest perekondadele, nagu see on
kirjas Moosia 4:14–15. Lugege ette 15. salmi teine pool. Küsige lastelt, kuidas
pereliikmed saavad üksteist armastada ja teenida.

3. Aidake lastel mängida järgmist sõrmemängu:

Minu pere

See on minu emake, (tõstke püsti nimetissõrm)
temast pikem isake, (tõstke lisaks keskmine sõrm)
vanem õde vähe väiksem (tõstke püsti järgmine sõrm)
ja nüüd säravam kui päike
vennake nii pisike, (tõstke püsti väike sõrm)
nagu üldse olla saab!
Kõige lõpuks mina ka (sirutage välja pöial)
ütlen teile: „Tere!” (lehvitage)
Loe nüüd üle veel kord sa,
see on meie pere! (tõstke käsi püsti, kõik sõrmed välja sirutatud)

23. õppetund
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Aidake igal lapsel hoida püsti õige arv sõrmi, et näidata oma pereliikmete arvu
(kui lapse peres on rohkem kui kümme liiget, paluge teisel lapsel teda aidata).
Laske igal lapsel korrata salmi kahte viimast rida, lugedes kuni oma pere
liikmete arvuni, enne ütlemist: „See on meie pere!”

TÄIENDAVAD
TEGEVUSED
VÄIKSEMATELE
LASTELE 1. Näidake pilti 1-23, „Linnupojad pesas“. Laulge või lugege lastega laulu „Birds

in the Tree“ (Linnupere) (Children’s Songbook, lk 241), tehes liigutusi kaasa:

Kõrgel suure oksa peal (tõstke käsi veidi üles ja sirutage välja, nagu oleks see oks)
on üks väike pesa seal. (pange käed kokku, et moodustuks pesa)
Vaata mitut muna näed. (tõstke käsi silmade kohale, nagu vaataksite)
Seal on üks, kaks, kolm. (tõstke püsti üks, kaks, kolm sõrme)
Emalind on pesa peal, (kõverdage vasak käsi pesaks ja katke see parema käega)
vaikselt mune haudub seal. (asetage käed vaheliti ja kiigutage ennast).
Lendab ringi isalind, (tehke kätega lendamisliigutusi)
nii peret kaitseb ta. (ajage rind ette)

2. Laulge laulu „Here We Are Together“ (On pere koos) (Children’s Songbook, lk
261). Laulu leiate Algühingu laulumapist. Lapsed võivad laulule kaasa plaksu-
tada või tantsida.

Pere koos on iga päev, iga päev, iga päev.
Pere koos on iga päev. Tore on see!
On issi ja emme ja õde ja vend.
Ka päike paistab rõõmsalt kui pere on koos.

3. Paluge lastel teha järgmise luuletuse ettelugemise ajal liigutusi kaasa:

Minu perekond

Nagu linnul oksa peal (lehvita käsi, nagu need oleksid tiivad)
kena pesa on, (moodusta käega väike anum nagu pesa)
nii on minul oma kodu (moodusta kätega katus, asetades sõrmeotsad kokku)
ja mu perekond. (näita näpuga enda poole)
Kõik nad seal mind hoiavad, 
aitavad ja toidavad, (tee, nagu sööksid)
õpetavad mängima, (keksi kohapeal)
õhtul viivad sängi ka! (pane kaks kätt kokku ja kalluta pead, nagu magaksid)

4. Lugege järgmisi sõnu või laulge neid mõnel sobival viisil:

Sind armastab issi ja emme hea,
igal lapsel ju pere olema peab.
Ma õnnelik olen, kui pere on koos.
Aeg möödub meil rõõmsasti mänguhoos.



Ma armastan 
oma vendi ja õdesid
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24.
õppetund

EESMÄRK Innustada igat last väljendama armastust oma vendade ja õdede vastu.

ETTEVALMISTUS 1. Uurige palvemeelselt 2. Moosese 1:22–2:10.

2. Algühingu juhataja loal paluge ühel emal koos oma beebiga tundi tulla. Paluge
tal rääkida, kuidas ta beebi eest hoolitseb, rääkides ka sellest, mida tema ja ta
perekond teevad, et beebit kaitsta. Innustage teda rääkima armastusest, mida
ta tunneb oma beebi vastu. Kui beebiga ema ei ole, siis kutsuge ema, kellel
on kaasas oma lapse beebiea pildid.

3. Vajalikud õppevahendid:
a. Piibel.
b. Beebinukk.
c. Pilt 1-2 „Mooses kõrkjates” (Kunstitööd evangeeliumist 106, 62063), pilt 1-13

„Joseph Smith” (Kunstitööd evangeeliumist 400, 62449).

4. Tehke vajalikud ettevalmistused igaks täiendavaks tegevuseks, mida tahate
kasutada.

Märkus õpetajale: olge taktitundeline nende oma klassi lastega, kellel ei ole ven-
da ega õde.

ÕPITEGEVUS Paluge ühel lapsel teha alguspalve.

Tähelepanu 
koondav tegevus

Tutvustage klassile ema ja laske tal rääkida lastele oma beebist. Laske lastel
emale beebi kohta küsimusi esitada. Laske emal selgitada, kui elevil perekond
oli, kui nende koju tuli uus beebi.

Me saame armastada oma vendi ja õdesid

• Kas teil kellelgi on beebist vend või õde?

Laske lastel, kellel on beebieas vend või õde, rääkida beebist ja jutustada, kui-
das nende pere valmistus uue beebi sünniks.

• Kas teil kellelgi on vanem vend või õde?

Laske lastel rääkida mõni minut oma vendadest ja õdedest. Tuletage lastele
meelde, et eelmises õppetunnis te rääkisite, kuidas kõik perekonnad on erine-
vad. Mõnel inimesel on palju vendi ja õdesid, mõnel on ainult mõni või ei ole
mitte ühtegi. Olenemata sellest, mitu venda või õde meil on, peaksime me neid
armastama ja olema nende vastu lahked.

Lugu Näidake pilti 1-13 „Joseph Smith” ning selgitage, et prohvet Joseph Smithil, kes
oli Kiriku esimene president, oli vend Hyrum, keda ta väga armastas. Hyrum ja
Joseph olid head sõbrad ning aitasid teineteist kogu elu. Jutustage oma sõnade-
ga järgnev lugu sellest, kuidas Hyrum aitas Josephit:
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Kui Joseph Smith oli väike poiss, jäi ta raskesti haigeks. Tema jalas tekkis suurt
valu tekitav põletik. Tema ema jäi tema eest päeval ja öösel hoolitsemisest hai-
geks ning vajas puhkust. Josephi vanem vend Hyrum küsis, kas tema võiks ise
ema asemel Josephi eest hoolitseda. Hyrumi vanemad teadsid, et nad võivad
usaldada Josephi eest hoolitsemise tema kätesse, ja seega nad nõustusid.
Hyrum viibis oma kannatava venna kõrval peaaegu vahetpidamata mitmeid päe-
vi. Ta hoidis Josephi jalga oma käte vahel, mis oli ainus viis, kuidas kohutav valu
veidike järele andis. (Vt Lucy Mack Smith. History of Joseph Smith, toim Preston
Nibley, Salt Lake City: Bookcraft, 1954, lk 55.)

• Kuidas te teate, et Hyrum armastas oma venda Josephit?

Selgitage, et üks viis, kuidas me võime väljendada armastust oma vendade ja
õdede vastu, on neid aidata.

Me võime oma vendi ja õdesid aidata 

• Kuidas me saame aidata oma vendi ja õdesid?

• Kuidas teie vennad ja õed aitavad teid?

Tegevus Kirjeldage mõningaid tegevusi, mis näitavad, kuidas lapsed võivad käituda oma
vendade ja õdede suhtes. Laske lastel tõsta pöial ülespoole, kui see tegevus on
venna või õe aitamine, ning hoida pöial allapoole, kui see tegevus ei ole nende
aitamine. Te võite soovi korral kasutada järgmisi näiteid:

• Luban oma õel mängida oma uue mänguasjaga.

• Laenan oma venna palli temalt luba küsimata.

• Aitan oma õel mänguasju kokku korjata.

• Küsin vennalt luba tema palliga mängimiseks.

• Keeldun oma õega mängimast.

• Olen lahke, kui mu vend on kurb.

• Mängin oma õega, kui ta tunneb end üksildaselt.

Me võime aidata oma väikeste vendade ja õdede eest hoolitseda

Selgitage, et vahel on raske, kui perekonda uus laps sünnib, sest beebi nõuab
palju vanemate tähelepanu ja aega. Aidake lastel mõista, et kuigi vanemad või-
vad olla hõivatud uue beebiga, armastavad nad siiski ka kõiki oma teisi lapsi.
Tuletage lastele meelde, et beebi vajab abi peaaegu kõiges, samas kui suure-
mad lapsed (nagu need, kes on teie klassis) võivad teha palju asju ise ja aidata
ka oma väiksemaid vendi ja õdesid.

• Kuidas te saate aidata oma vanemaid väikese venna või õe eest hoolitsemisel?

Tegevus Näidake lastele, kuidas hoida ettevaatlikult beebinukku. Õpetage neile lihtne häl-
lilaul või laulge „Olen Jumala laps” (Kiriku lauluraamat, lk 58) sel ajal, kui lapsed
kordamööda nukku hoiavad.

Olen Jumala laps,
mind siia saatis Ta.
Mul maise kodu andis Ta
ja kallid vanemad.
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Juhatage, aidake mul
leida õige tee,
elamaks koos Temaga,
mis tegema pean veel.

Lugu Selgitage, et Moosesel oli vanem õde, kes teda armastas ja aitas, kui ta beebi
oli. Näidake pilti 1-2 „Mooses kõrkjates” ja korrake üle lugu väikesest Moosesest,
nagu see on kirjas 2. Moosese 1:22–2:10. Rõhutage seda, kuidas Mirjam valvas
oma beebist venda.

• Kuidas aitas Mirjam väikest Moosest?

Tunnistus Rääkige, kui tähtsaks te peate vendade ja õdede aitamist ning üksteise armasta-
mist. Võimaluse korral rääkige oma lapsepõlve kogemusest, kuidas teie ja teie
vennad või õed üksteist aitasid. Tuletage lastele meelde, et kui me aitame oma
vendi ja õdesid, näitame me neile oma armastust. Rääkige, kui tänulik te olete
Taevasele Isale, et ta on andnud meile perekonna.

TÄIENDAVAD
TEGEVUSED Valige mõned neist tegevustest õppetunnis kasutamiseks.

1. Andke lastele paber ja rasvakriidid või värvipliiatsid ning laske neil joonistada
pilte oma vendadest ja õdedest. Laske lastel kordamööda näidata oma pilte ja
rääkida oma vendadest ja õdedest. Innustage lapsi jutustama asjadest, mida
neile meeldib teha koos oma vendade ja õdedega.

2. Hankige iga lapse beebiea pilt ja laske lastel ära arvata, kes keegi on.
(Veenduge, et te tagastate pildid vanematele rikkumata kujul.) Tuletage neile
lastele, kellel on vanemad vennad ja õed, meelde, et nende vennad ja õed
aitasid nende eest hoolt kanda, kui nemad beebid olid.

3. Laulge lastega laulu „Fun to Do“ (Tore töö) (Children’s Songbook, lk 253), laul-
des näiteks „Kiigutan last, see tore töö“ või „Aidata teist on tore töö“. Tehke lii-
gutusi kaasa.

4. Laulge laulu „A Happy Family“ (Õnnelik pere) (Children’s Songbook, lk 198).
Leiate laulu 25. õppetunnist.

5. Võtke kaasa foto omaenda perekonnast ja jutustage lastele oma vendadest ja
õdedest. Soovi korral rääkige neile mõnedest headest kogemustest, mis teil
koos nendega on olnud.

6. Kasutades selliseid rekvisiite nagu beebinukk, väike korv või karp, tekk ja sall,
aidake lastel näidelda lugu Mirjamist ja väikesest Moosesest kõrkjates.

TÄIENDAVAD
TEGEVUSED
VÄIKSEMATELE
LASTELE 1. Pange väike, kuid kergesti äratuntav beebitarve koti või suure soki sisse.

Laske lastel panna käsi sinna sisse ja ilma vaatamata proovida katsudes ära
arvata, mis asi see on.

2. Laulge lastega laulu „A Happy Family“ (Õnnelik pere) (Children’s Songbook, lk
198). Leiate laulu 23. õppetunnist. Võtke kätest kinni ja liikuge ringis või tehke
lihtsaid liigutusi, mis sobivad lauluga.

24. õppetund
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3. Paluge lastel teha järgmise luuletuse ettelugemise ajal liigutusi kaasa:

Beebid teevad nii:
plaks - plaks - plaks - plaks! (plaksutage käsi)
Beebid teevad nii:
Kuku, ma näen sind! (mängige kätega, kord nägu kinni kattes ja siis jälle käsi
eest võttes)
Beebid teevad nii:
roomab - roomab - roomab - roomab. (tehke sõrmedega nagu roomaksite)
Beebid teevad nii:
magab - magab - magab - magab. (nõjatage põsk kokkupandud käte vastu)

4. Paluge lastel teha järgmise luuletuse ettelugemise ajal liigutusi kaasa:

Väike Mooses

Väike Mooses oma korvis hõljus jõevees. (moodustage ühe käega anum ja
pange teise käe nimetissõrm selle sisse)
Keegi veel ei teadnud, mis ootab teda ees. (raputage eitavalt pead)
Õde kaldarohust teda silmas pidas, (piiluge läbi silmade ees olevate sõrmede)
kuni lõpuks Moosesel imeliselt vedas. (noogutage)
Vaarao tütre juurde jõgi korvi kandis, (tehke ühe käega laineid)
tema Moosesele uue kodu andis. (moodustage kahe käega katus, pannes
sõrmeotsad kokku)
(Eleanor Doan „Fascinating Finger Fun”. © 1951. Kasutatud autori loal.)
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25.
õppetund

EESMÄRK Aidata igal lapsel tunda armastust kõigi pereliikmete vastu.

ETTEVALMISTUS 1. Uurige palvemeelselt Luuka 1:36–44, 56.

2. Vajalikud õppevahendid:
a. Piibel.
b. Pilt 1-7 „Armastav perekond”, pilt 1-18 „Ristija Johannes ristib Jeesust”

(Kunstitööd evangeeliumist 208, 62133), pilt 1-54 „Soolajärve tempel”
(Kunstitööd evangeeliumist 502, 62433) või kohaliku templi pilt.

3. Tehke vajalikud ettevalmistused igaks täiendavaks tegevuseks, mida tahate
kasutada.

ÕPITEGEVUS Paluge ühel lapsel teha alguspalve.

Tähelepanu 
koondav tegevus

Laulge lastega laulu „Happy Family“ (Õnnelik pere) (Children’s Songbook, lk 198).

Emme, issi kallid mul,
mina kallis nendele,
üksteist armastame me,
õnnelik pere oleme.

Vend ja õde kallid mul,
mina kallis nendele,
üksteist armastame me,
õnnelik pere oleme.

(Merrily We Sing, © 1948, 1975 Kõik õigused kuuluvad Pioneer Music Press, Inc-ile,
Jackman Musicu osakond. Kasutatud autori loal.)

Paluge lastel rääkida, mida nad koos oma perega möödunud nädalal tegid.
Laske igal lapsel nimetada kedagi oma perekonnast, olgu see siis isa, ema,
vend või õde.

• Kes on veel osa teie perekonnast?

Vanavanemad, tädid, onud ja teised sugulased on oluline osa meie
perekonnast

Näidake pilti 1-7 „Armastav perekond”.

• Kuidas on see perekond teie perekonna moodi?

• Kuidas see perekond erineb teie perekonnast?

• Kes on sellel pildil vanaema ja vanaisa?

Selgitage, et vanavanemad on teie ema ja isa vanemad. Meil kõigil on vanavane-
mad, kuigi vahel me ei tunne neid eriti hästi, sest nad on kas surnud või elavad
meist kaugel.
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• Kui paljud teist tunnevad oma vanavanemaid?

• Kas teie vanavanemad elavad lähedal või kaugel?

• Mida teile meeldib koos nendega teha?

Laul Lugege laulu „Grandmother“ (Vanaema) (Children’s Songbook, lk 200) tõlget, te-
hes liigutusi kaasa. Soovi korral korrake, asendades vanaema sõnaga vanaisa.

Vanaema annab musi ja mind kallistab, (puuduta huuli ja kallista ennast)
ise rõõmsalt naeratades, mind ta hellitab. (naerata)
Kõigile lastele soovin ma (siruta käed laiali)
vanaema justnagu sa. (tõsta pöial üles)
Pai ta teeb ja loeb mull’ juttu, (pane käed raamatuna kokku)
armsasti lauldes mind äiutab tuttu. (kiiguta end edasi-tagasi)
Kõigile lastele soovin ma (siruta käed laiali)
vanaema justnagu sa. (tõsta pöial üles)

• Kes on veel teie perekonnas? (Tädid, onud ja teised sugulased.)

Selgitage lühidalt, kuidas tädid, onud ja teised on teiega sugulased 
(näiteks teie onu on teie ema või isa vend). 
Laske lastel rääkida oma tädidest, onudest ja nende lastest.

Lugu Näidake Piiblit ja tuletage lastele meelde, et me saame lugeda sellest raamatust
Jeesuse elust. Avage Luuka 1:36–44, 56 ja selgitage, et enne kui Jeesus sündis,
külastas Maarja oma sugulast Eliisabeti, kes samuti last ootas. Eliisabeti lapse
nimi oli Johannes ning ta oli Jeesuse sõber ja sugulane. Kui Johannes ja Jeesus
suureks kasvasid, ristis Johannes Jeesuse. Näidake pilti 1-18 „Ristija Johannes
ristib Jeesust” ja laske lastel näidata, kumb on Johannes ja kumb Jeesus.

Pereliikmed on meie head sõbrad

Selgitage, et kõik meie perekonna liikmed võivad olla meie head sõbrad. Kui teil
on sugulane, kellega te olete lähedane, siis rääkige lastele, mida te tema vastu
tunnete.

• Miks teile meeldib olla koos oma perega?

Laul Laulge lastega uuesti laulu „A Happy Family“ (Õnnelik pere). Lisage salmid
„Tädid, onud, kallid mul, mina kallis nendele“ ja „Vanaema kallis mul, mina kallis
temale“. Laulge ka vanaisast.

• Rääkige lastele perekonna kokkutulekust või muudest üritusest, mille puhul
teie perekond on tulnud kokku. Laske lastel rääkida perekonna pidudest või
külaskäikudest, mida nad mäletavad.

Selgitage, et Taevane Isa ja Jeesus Kristus kavandasid, et me oleksime oma pe-
rekonnaga igavesti koos. Näidake pilti 1-54 „Soolajärve tempel” või kohaliku
templi pilti. Selgitage lühidalt, et kui me abiellume templis ja elame õiglast elu,
võime olla oma perekonnaga igavesti koos.

Tunnistus Rääkige lastele oma armastusest oma pereliikmete vastu. Rõhutage, et perekon-
nad on meile õnnistuseks. Innustage lapsi olema oma pereliikmete vastu armas-
tavad ja lahked.
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TÄIENDAVAD
TEGEVUSED Valige mõned neist tegevustest õppetunnis kasutamiseks.

1. Kutsuge Algühingu juhataja loal tundi ühe lapse vanavanem või keegi kogudu-
sest, kes on vanavanem. Laske külalisel rääkida lastele oma armastusest las-
telaste vastu. (Te võite ka kutsuda ühe lapse tädi, onu või mõne teise sugulase
rääkima armastusest kõigi pereliikmete vastu.)

2. Võtke kaasa pilt või pildid oma perekonnast, eriti need, kus on peal vanavane-
mad, tädid, onud ja nende lapsed. Paluge lastel leida pildil üles teid ja teisi,
keda nad tunnevad (näiteks teie abikaasa või lapsed). Rääkige lastele teistest
pildilolevatest inimestest.

3. Andke igale lapsele nimesilt, millele on kirjutatud pere liikmed, näiteks: „Ema”,
„Isa”, „Vend”, „Õde”, „Vanaema”, „Vanaisa”, „Onu”, „Tädi”, „Onupoeg”,
„Onutütar”, „Tädipoeg” või „Täditütar”. (Kui teie klassis on vähe lapsi, siis ka-
sutage ainult mõningaid neist siltidest. Kui teil on klassis palju lapsi, võivad
mitu last kanda ühesugust silti). Laske igal lapsel tulla klassi ette, kui te ütlete
tema sildil kirjas oleva pereliikme. Selgitage, et perekonnad on tähtsad ja
mõeldud koos olema. Paluge lastel seista ringi ja võtta kätest kinni. Laulge
laulu „A Happy Family“ (Õnnelik pere). Paluge lastel teha erinevaid liigutusi,
näiteks kiigutada käsi, kõndida ringis jne.

4. Laulge või lugege lastele ette laul „Perekond“. Laulu leiate Algühingu lauluma-
pist.

5. Laske igal lapsel joonistada pilt oma vanavanematest või teistest sugulastest.
Kirjutage pildile „Minu vanavanemad” või muud asjakohast.

TÄIENDAVAD
TEGEVUSED
VÄIKSEMATELE
LASTELE 1. Tehke karp või kott, mille peal oleks süda, mis kujutaks armastust. Lõigake

välja lihtsad pildid või joonistused, mis kujutavad pereliikmeid ja sugulasi.
Küsige lastelt: „Kes teid armastab?” Kui lapsed vastavad, pange vastavad pil-
did üksteise järel karpi või kotti. Kui kõik pildid on karbis või kotis, tõstke see
üles ja öelge lastele: „Kõik need inimesed armastavad teid väga.”

2. Pange pereliikmete pildid (vaata tegevus 1 ülal) lauale või põrandale. Laske
lastel selg pöörata või sulgeda silmad sel ajal, kui teie võtate ära ühe pildi.
Laske lastel ära arvata, kes on puudu. Korrake nii mitu korda, kui soovite.
Pange kõik pildid tagasi ja öelge lastele, et Taevane Isa tahab, et perekonnad
oleksid jälle koos Temaga, nii et keegi ei puuduks.

25. õppetund

J I O
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EESMÄRK Aidata igal lapsel mõista, et templid on pühad paigad, kus saab perekondi igave-
seks kokku pitseerida, ning innustada igat last valmistuma templisse minemiseks.

ETTEVALMISTUS 1. Uurige palvemeelselt Õpetus ja Lepingud 97:15–17 ja 124:37–41. Vaadake ka
„Evangeeliumi põhimõtted” (31110) 36. peatükk.

2. Vajalikud õppevahendid:
a. Õpetus ja Lepingud.
b. Pilt 1-5 „Beebiga perekond” (62307), pilt 1-7 „Armastav perekond”, pilt 1-54

„Soolajärve tempel” (Kunstitööd evangeeliumist 502, 62433), teiste templite
pildid, mis on kättesaadavad (Kunstitööd evangeeliumist 505, 62434–62448,
62566–62569, 62583–62601, 62613–62619), õppetunni materjali lõpus olev
joonistuste lehekülg.

3. Tehke vajalikud ettevalmistused igaks täiendavaks tegevuseks, mida tahate
kasutada.

ÕPITEGEVUS Paluge ühel lapsel teha alguspalve.

Tähelepanu 
koondav tegevus

Näidake pilti 1-54 „Soolajärve tempel” ja mitmete teiste templite, sealhulgas võima-
lusel teie piirkonna templi pilte. Laske lastel rääkida, mida nad templitest teavad.

• Kas te olete kunagi templit näinud?

• Mida te templit nähes mõtlete?

Arutlege templite ilu üle, juhtige tähelepanu tornile, akendele ja ustele. Selgitage,
et iga templi välisseinal on sõnad „Issanda koda”. Kiriku liikmed käivad templis,
et õppida Taevasest Isast ja Jeesusest ning nende armastusest meie vastu.

Tegevus Laske lastel panna käed pea kohale ja teha templitorn. Paluge neil seista sirgete
ja pikkadena ning kujutada ette, et nad on imeilus tempel. Seejärel paluge neil
vaikselt istuda.

Tempel on püha koht

Selgitage, et tempel on püha koht (vt ÕL 97:15–17). Paluge lastel korrata sõna
„püha”. See tähendab, et tempel on väga eriline koht, kus kõik meenutab meile
Taevast Isa ja Jeesust.

Rääkige lastele, et kui nad peavad kinni Taevase Isa käskudest, võivad nad va-
nemaks saades minna templisse. Selgitage, et templis anname erilisi lubadusi
Taevasele Isale, lubades kuuletuda Tema käskudele. Me võime templis ka abiel-
luda ning me võime saada ristitud inimeste eest, kes ei saanud ristitud, kui nad
elasid maa peal.

Laske lastel hoida püsti kolme sõrme ja korrata üle kolm asja, mida nad saavad
vanemaks saades templis teha:

26.
õppetund
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„Templis võin ma anda Taevasele Isale erilisi lubadusi.”

„Templis võin ma abielluda.”

„Templis võin ma saada ristitud teiste eest.”

Laul Paluge lastel tõusta ja laulda või lugeda laulu „I Love to See the Temple“ (Mull’ meel-
dib näha templit) (Children’s Songbook, lk 95) esimest poolt, tehes liigutusi kaasa:

Mull’ meeldib näha templit. (pange nimetissõrmed torniks kokku)
Ma lähen sinna kord. (paigalkõnd)
Seal tunnen Püha Vaimu, (pange käsi südamele)
seal kuulan, palvetan. (pange käsi kõrva äärde, siis käed palveks kokku)

(© 1980 Kõik õigused kuuluvad Janice Kapp Perry’le. Kasutatud autori loal.)

Selgitage, et kuna templid on pühad paigad, kanname me seal olles valgeid
riideid. Need riided tuletavad meile meelde, et Taevane Isa ja Jeesus tahavad,
et me oleksime puhtad ja korralikud, valides alati selle, mis on õige.

• Mis värvi riideid te täna kannate?

• Mis värvi riideid te templis kannate?

Selgitage, et kuna templid on pühad paigad, oleme me seal aupaklikud. Me rää-
gime sosinal või hästi vaikselt. Laske lastel sosistada: „Ma armastan Taevast Isa
ja Jeesust.” Selgitage, et me võime end tunda templis õnneliku ja rahulikuna,
sest me tunneme Taevase Isa ja Jeesuse lähedust.

Lugu Jutustage oma sõnadega järgnev lugu president Lorenzo Snow’st:

Lorenzo Snow teadis, et temast saab varsti Kiriku prohvet. Ta läks templisse, pa-
ni selga oma valged riided ning põlvitas ühes erilises ruumis palveks. Ta tahtis,
et Taevane Isa ütleks talle, mida ta peaks tegema, et Kirikut juhtida. Ta muudkui
palvetas ja palvetas, aga ei saanud vastust. Kui president Snow oli lahkumas
ruumist, kus ta oli palvetanud, ilmus talle Jeesus. Jeesus kandis ilusat valget
rüüd ja nägi välja nii ereda ja säravana, et president Snow suutis vaevu Tema
poole vaadata. Jeesus nägi välja, nagu oleks Tal kuld jalge all. Jeesus rääkis
president Snow’le asjadest, mille kohta ta oli palvetanud. (Vt LeRoi C. Snow.
An Experience of My Father’s. – Improvement Era, sept 1933, lk 677.)

• Mida te arvate, miks president Snow palvetas templis, aga mitte kusagil mujal?
(Sest ta võis tunda templis ennast Taevasele Isale ja Jeesusele lähemal).

Templid aitavad perekondadel igavesti koos olla

Asetage välja pilt 1-5 „Beebiga perekond” ja pilt 1-7 „Armastav perekond”.
Selgitage, et templid aitavad perekondadel igavesti koos olla. Kui mees ja naine
templis abielluvad ning kuuletuvad käskudele, lubab Taevane Isa neile, et nad
võivad igavesti olla koos teineteise ja oma lastega. Me nimetame seda perekon-
na pitseerimiseks.

• Kes teie perekonda kuuluvad?

• Kuidas te ennast tunnete, kui olete koos oma perekonnaga?

• Kuidas saab perekond igavesti koos olla?

Kinnitage lastele, et Taevane Isa ja Jeesus armastavad igat perekonda ning soovi-
vad, et iga perekond oleks igaveseks kokku pitseeritud. Selgitage, et perekonnad,
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kes ei ole templis pitseeritud, saavad selleks valmistuda, kuuletudes Taevase Isa
käskudele. Siis saavad nad minna templisse, et saada perekonnana pitseeritud.

Laul Laulge või lugege lastega mitu korda laulu „Families Can Be Together Forever“
(Mu pere on igavene) (Children’s Songbook, lk 188) refrääni. Laulu leiate
Algühingu laulumapist.

Me igavesti koos saame olla –
see Taevaisa plaan.
Ma tahan olla koos oma perega.
Issand näitas tegema mis pean,
et olla igavesti koos.

Ma võin valmistuda templisse minekuks

Tuletage lastele meelde, et igaüks, kes kuuletub Taevase Isa käskudele, võib min-
na templisse. Näidake joonistuste lehekülge selle õppetunni materjali lõpust ning
laske lastel arutleda seal kujutatud käskude üle. Selgitage, et nendele käskudele
kuuletumine aitab lastel vanemaks saades olla vääriline templisse minemiseks.

• Palvetage.

• Kuulake vanemate sõna.

• Armastage üksteist.

• Käige kirikus.

• Makske kümnist.

• Sööge seda, mis on teile hea (kuuletuge Tarkuse Sõnale).

• Olge aus.

Tunnistus Rääkige oma tunnetest selle kohta, kui tähtis on, et perekonnad oleksid igavesti
koos, ning templi õnnistustest. Tuletage lastele meelde, et oma vanemate sõna
kuulamine ning Taevase Isa käskudele kuuletumine on templisse minekuks val-
mistumisel väga tähtis.

TÄIENDAVAD
TEGEVUSED Valige mõned neist tegevustest õppetunnis kasutamiseks.

1. Aidake lastel mõista, et igavik on pikk aeg. Te võite neile öelda, et igavik on
pikem kui see aeg, mis neil on jäänud oodata oma sünnipäeva või järgmise
puhkuseni. See on pikem kui see aeg, kui kaua vanim inimene, keda nad tea-
vad, on elanud. See on pikem, kui aeg selleni, mil Aadam ja Eeva elasid.
Selgitage, et „igavik” tähendab, et miski ei lõpe kunagi.

Nüüd paluge lastel teha luuletuse ettelugemise ajal liigutusi kaasa:

Kui pikk on igavik?

Kes teab, kui pikk on igavik? (osutage pea peale, nagu mõtleksite)
Kas pikem veel kui aasta? (pange rusikas lõua alla, toetage küünarnukk teisele
käele)
On kevad, suvi, sügis pikk,
kalendrisse kui vaatad. (tõstke käsi silmade kohale, nagu vaataksite)
Ei ole ükski aeg liig pikk, (viibutage sõrme edasi-tagasi)
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mis perega sa veedad, (tehke ühe käega enda ette kaar)
kui armastus teid ümbritseb (kallistage iseennast)
ja igavesti saadab.

2. Kutsuge Algühingu juhataja nõusolekul oma tundi ühe lapse vanemad, et nad
räägiksid, miks oli nende jaoks tähtis saada pitseeritud templis.

3. Tehke igale lapsele koopia õppetunni materjali lõpus olevast joonistusest.
Laske lastel joonistused ära värvida.

4. Algühingu juhataja nõusolekul kutsuge tundi üks perekond oma kogudusest, kes
käis hiljuti templis ja sai pitseeritud, et nad räägiksid klassile sellest kogemusest.

TÄIENDAVAD
TEGEVUSED
VÄIKSEMATELE
LASTELE 1. Paluge lastel teha järgmise luuletuse ettelugemise ajal liigutusi kaasa:

Ma olen abiline

Nüüd, kus olen suureks kasvan’d, (seiske kikivarvul ja sirutage käed kõrgele
üles)
tubliks abiliseks hakkan
oma heale isale (tõstke püsti nimetissõrm)
ja ka hella emale. (tõstke püsti ka keskmine sõrm)
Teen kõik tööd,
mis oskan, saan, (tee, nagu pühiksid harjaga põrandat)
aitan venda, õekest ka. (tõstke püsti käe kõik sõrmed)
Sõpradele appi ruttan, (tõstke püsti pöial)
lohutan, kes tihub nutta. (paitage oma põske)
Olen nagu Taevaisa,
Tema tööd teen kõikjal visalt, (noogutage)
sest et oma armuga (pange käed vaheliti)
Jumal kõiki õnnistab.

2. Paluge lastel teha järgmise luuletuse ettelugemise ajal liigutusi kaasa. Korrake
niimitu korda, kui soovite.

Moodustage ring, kus kõik seisavad ja hoiavad üksteisel käest. Hoidke käest
kinni kogu tegevuse vältel.

Kord taevas oli suur ja vahva pere, (kõik moodustavad ringi)
siis öelda tuli maailmale meil: „Tere!” (lehvitage)
On siin meil oma pered, kes õpetavad meid. (minge ringi keskele kokku)
Nii usus koos me käime nüüd mööda maiseid teid. (tehke ring uuesti suureks)

3. Andke lastele paberil lihtne templi siluett, mida nad saaksid värvida.

26. õppetund



Ma võin valmistuda templisse minema

SÖÖ TOITU, MIS ON SULLE HEA

KÄI KIRIKUS

ARMASTA TEIST 
INIMEST

MAKSA KÜMNIST

OLE AUS

PALVETA KUULETU OMA
VANEMATELE



Me võime perekonnana
palvetada
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27.
õppetund

EESMÄRK Aidata igal lapsel mõista, et igapäevane perepalve aitab hoida perekonda
Taevasele Isale ja pereliikmeid üksteisele lähedasena.

ETTEVALMISTUS 1. Uurige palvemeelselt Alma 34:19–27 ja 3. Nefi 18:17–21. Vaadake samuti
„Evangeeliumi aluste” (31129 124) 8. peatükki.

2. Vajalikud õppevahendid:
a. Mormoni Raamat.
b. Väljalõigatud siluettpildid 1-26 „Isa”, 1-27 „Ema”, 1-28 „Väike tüdruk”, 1-29

„Misjonärieas poiss” (sarnased väljalõigatud siluettpildid on olemas ka
Algühingu näitlike abivahendite väljalõigatud siluettpiltide esimeses
kogumikus).

c. Pilt 1-10 „Perepalve” (62275), pilt 1-15 „Toidu õnnistamine”, pilt 1-44 „Jeesus
õpetab läänepoolkeral” (Kunstitööd evangeeliumist 316, 62380).

3. Tehke vajalikud ettevalmistused igaks täiendavaks tegevuseks, mida tahate
kasutada.

ÕPITEGEVUS Paluge ühel lapsel teha alguspalve.

Tähelepanu 
koondav tegevus

Paluge lastel rääkida millestki, mida nad teevad koos oma perega. Andke igale
lapsele võimalus vastata. Seejärel näidake pilti 1-10 „Perepalve”.

• Mida see perekond teeb?

Selgitage, et kui me perekonnana palvetame, teeme me midagi, mida Taevane
Isa ja Jeesus tahavad, et me teeksime. Perekonnana palvetamist nimetatakse
perepalveks.

Taevane Isa ja Jeesus Kristus tahavad, et me palvetaksime koos oma
perekonnaga

Lugu Näidake pilti 1-44 „Jeesus õpetab läänepoolkeral”. Rääkige sellest, kuidas
Jeesus Kristus külastas nefilasi ja käskis neil palvetada, nagu on kirjas 3. Nefi
18:17–21. Näidake lastele Mormoni Raamatut ning lugege ette 3. Nefi 18:21.
Aidake lastel mõista, et Jeesus tahab, et me palvetaksime koos oma perekonna-
ga. Nii nagu nefilaste lapsed olid õnnistatud läbi perepalve, võime ka meie saa-
da õnnistatud perepalve kaudu.

Me võime teha perepalvet iga päev

Selgitage, et Taevane Isa ja Jeesus tahavad, et me palvetaksime koos oma pere-
konnaga igal hommikul ja õhtul. Tavaliselt isa või isik, kes vastutab perekonna
eest, palub kellelgi öelda palve. Igaüks võib peres öelda perepalvet.
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• Millal me peaksime oma perekonnaga palvetama?

• Kes võib öelda perepalvet?

Laul Laulge või lugege laulu „Pere palve“ (Kiriku lauluraamat, lk 67).

Ringis koos kõik põlvitame,
nüüd perepalves me.
Ja Isa õnnistustest,
nüüd härdalt täname.

• Mida me ütleme perepalves?

Selgitage, et me ütleme perepalves samu asju, mida me ütleme oma palves nii
hommikul kui õhtul. Kuid perepalves räägime me asjadest, mis puudutavad kogu
perekonda, mitte ainult meid ennast.

Laul Korrake üle, mida me palvet tehes ütleme, lugedes laulu „I Pray in Faith“ (Ma
usus palvetan) (Children’s Songbook, lk 14) 2. salmi tõlget.

„Kallis Isa teavas,“ alustan ma nii,
õnnistuste eest ma tänan Teda siis.
Alandlikult palun, mida mul on vaja,
„Jeesuse Kristuse nimel, aamen,“ lõpus kajab.

(© 1987 Kõik õigused kuuluvad Janice Kapp Perry-le. Kasutatud autori loal.)

• Mida me ütleme palve alguses?

• Mida me ütleme palve lõpus?

• Mida peaksid kõik teised tegema sel ajal, kui palvet öeldakse?

Selgitage, et öeldes palve lõpus „aamen”, tähendab, et me oleme nõus sellega,
mida palves öeldi.

Näidake pilti 1-15 „Toidu õnnistamine”. Selgitage, et me palvetame samuti koos
perega, kui me palume õnnistust toidule.

• Mida me ütleme, kui me palume õnnistust toidule? (Me täname Taevast Isa
toidu eest ja palume Tal seda õnnistada.)

• Kes võib öelda palve, paludes Taevasel Isal toitu õnnistada?

Laul Lugege taas laulu „I Pray in Faith” (Ma usus palvetan) tõlget.

Me saame perena koos palvetades palju õnnistusi

Lugu Kasutades väljalõigatud siluettpilte 1-26 kuni 1-29, jutustage lugu perekonnast,
kes palvetas koos ühe misjonil teeniva pereliikme eest. Soovi korral võite kasuta-
da järgmisi mõtteid:

Katrin oli väike tüdruk. Ta armastas oma perekonda ja teadis, et pereliikmed ar-
mastavad teda. Vahel jutustas tema suur vend Paul talle lugusid Piiblist ja
Mormoni Raamatust. Paul uuris neid raamatuid, sest ta tahtis minna misjonile ja
rääkida neist teistelegi.

Ühel päeval sai Paul kirja. Ta avas ümbriku ja läks elevile. Ta ütles: „Ma lähen misjo-
nile!” Mõne nädala pärast oli Paul lõpuks minekuks valmis. Enne minekut põlvitas
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perekond perepalveks. Katrini isa tänas Taevast Isa paljude õnnistuste eest, mida
nende perekond oli saanud, ja selle eest, et Paulil oli võimalus minna misjonile. Ta
palus Taevasel Isal õnnistada Pauli ja teda kaitsta ning aidata tal olla hea misjonär.
Palve tekitas Katrinis hea tunde. Ta teadis, et Taevane Isa aitab Pauli tema misjonil.
Katrin ja kogu nende pere palvetas Pauli eest iga päev, kui ta misjonil oli.

Selgitage, et perekonnad võivad palvetada koos kellegi eest, kes on haige, palu-
da abi pereprobleemide korral, palvetada misjonäri eest, kes vajab Taevase Isa
abi, ning paljudel muudel põhjustel. Selgitage, et me võime palvetada kõige
eest, mis on meie jaoks tähtis. Kasutage Alma 34:19–27, et aidata lastel mõista,
millal tuleks palvetada.

Lugege veel kord ette 3. Nefi 18:21. Tuletage lastele meelde, et Jeesus lubas, et
meid õnnistatakse, kui me teeme perepalveid.

Tunnistus Tunnistage perepalvest. Soovi korral rääkige kogemusest, kui perepalve tugev-
das teie enda perekonda.

TÄIENDAVAD
TEGEVUSED Valige mõned neist tegevustest õppetunnis kasutamiseks.

1. Tehke koos lastega järgmise luuletuse ettelugemise ajal liigutusi kaasa:

Mul on ema, kes on hell ja hea, (tõstke nimetissõrm)
mul on isa, kes ikka kõike teab, (tõstke teine sõrm)
mul on vend, kes mängib hästi palli, (tõstke kolmas sõrm)
mul on õde, kes teeb mulle kalli. (tõstke neljas sõrm)
Mina olen selles peres kõige pisem, (sirutage pöial välja)
kuid perepalvet öelda oskan juba ise. (langeta pea)

2. Visake lastele kordamööda mõni pehme esei nagu liivakott või pall. Kui lapsed
eseme kinni püüavad, paluge neil nimetada midagi, mille eest nad võiksid
Taevast Isa tänada, kui nad perepalvet ütlevad. Pärast seda, kui iga laps on
saanud osaleda, korrake seda tegevust ning laske lastel nimetada asju, mida
nad võiksid Taevaselt Isalt perepalves paluda?

3. Andke igale lapsele leht paberit ning rasvakriidid või värvipliiatsid. Laske lastel
joonistada pilt oma perekonnast palvetamas. Kirjutage igale pildile „Ma olen
õnnelik, kui mu perekond koos palvetab.”

4. Laulge laulu „A Song of Thanks” (Tänulaul) (Children’s Songbook, lk 20) tõlget
või laulu “A Prayer Song” (Palvelaul) (Children’s Songbook, lk 22) tõlget.
Mõlemad laulud leiate 4. õppetunnist.

TÄIENDAVAD
TEGEVUSED
VÄIKSEMATELE
LASTELE 1. Aidake lastel korrata seda luuletust rida realt:

Ma langen põlvili, et öelda Sulle,
kui armas, kallis Isa, oled mulle.
Ma tean, et kuulad alati Sa mind.
Mu tänupalved rõõmustavad Sind.

27. õppetund
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2. Jutustage lugu perekonnast, kes palvetas koos ja sai abi. Näiteks võib pere-
kond olla eksinud ja siis leida tee; nad võivad midagi kaotada ja siis selle leida;
või keegi perekonnas võib olla haige ja saada siis terveks. Soovitage, et lisaks
sellele, et palvetatakse abi saamiseks, peaks perekond meeles pidama teha tä-
nupalve, kui nad on vajatud abi saanud. Tuletage lastele meelde, et Taevane
Isa on rõõmus, kui me täname Teda õnnistuste eest, mida Ta meile annab.

3. Laulge või lugege laulu“Thanks to Our Father” (Tänu meie Isale) (Children’s
Songbook, lk 20) 1. ja 3. salmi tõlget.



Ma olen kuulekas
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28.
õppetund

EESMÄRK Suurendada iga lapse soovi olla kuulekas Taevasele Isale ja Jeesusele Kristusele
ning kuulata oma vanemate sõna.

ETTEVALMISTUS 1. Uurige palvemeelselt Taanieli 3. peatükki, Johannese 14:15 ja Efeslastele
6:1.Vaadake samuti „Evangeeliumi aluste” (31129 124) 35. peatükki.

2. Vajalikud õppevahendid:
a. Pühakirjad.
b. Pilt 1-5 „Beebiga perekond” (62307), pilt 1-8 „Sakramendi jagamine”

(62021), pilt 1-9 „Hommikupalve” (62310), pilt 1-46 „Lapsed annavad emale
lilli”, pilt 1-55 „Mäejutlus” (Kunstitööd evangeeliumist 212, 62166), pilt 1-56
„Kolm meest tulises ahjus” (Kunstitööd evangeeliumist 116; 62093).

3. Tehke vajalikud ettevalmistused igaks täiendavaks tegevuseks, mida te kasu-
tada tahate.

ÕPITEGEVUS Paluge ühel lapsel teha alguspalve.

Tähelepanu 
koondav tegevus

Paluge viisakalt lastel teha mitmeid tegevusi: näiteks tõusta püsti, pöörata üm-
ber, sirutada end välja, puudutada oma varbaid ja istuda. Tänage neid, et nad
seda kõike tegid. Selgitage, et nad olid kuulekad. Nad kuuletusid teie juhistele.

Taevane Isa ja Jeesus tahavad, et me kuulaksime oma vanemate sõna

Näidake pilti 1-5 „Beebiga perekond”.

• Kes on sellel pildil?

Osutage beebile pildil ja rääkige, kuidas me kõik tulime maa peale beebidena.
Tuletage lastele meelde, et kuna beebid on nii väikesed ja abitud, siis vajavad
nad kedagi vanemat ja suuremat, kes nende eest hoolitseks.

• Kes hoolitses teie eest, kui te beebi olite?

• Kes teie eest praegu hoolitseb?

Selgitage lastele, et inimesed, kes nende eest hoolitsevad – nende vanemad ja tei-
sed pereliikmed – armastavad neid ja tahavad, et nad oleks kaitstud ja õnnelikud.

• Mida on teie vanemad teile õpetanud asjadest, mida te ei tohi teha?

Rääkige sellest, millised tegevused võivad lastele haiget teha või nad õnnetuks
muuta, näiteks tänaval mängimine, kuuma pliidi puutumine, terava noa kättevõt-
mine, järsust mäest alla jooksmine või oma vendade ja õdedega kaklemine.

• Miks teie vanemad ei taha, et te neid asju teeksite?

Rääkige asjadest, mida lapsed võivad ohutult ja rõõmsalt teha, näiteks mängu-

asjadega mängida, vanematega erinevates kohtades käia ning oma vendade ja

õdede vastu lahke olla.
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• Miks teie vanemad lasevad teil neid asju teha?

• Miks te peaksite oma vanemate sõna kuulama?

Selgitage, et meie vanemad armastavad meid ja tahavad, et me teeksime asju,

mis on meile ohutud ja teevad meid õnnelikuks.

Tegevus Paluge lastel püsti tõusta ja kuulata järgmist luuletust, tehes liigutusi kaasa:

Mu jalgadele meeldib hüpelda, (hüpake kohapeal)

mu kätele meeldib mängida, (liigutage käsi)

kuid kui ema või isa hüüab: „Tule!” – (viibake käega)

ma kuulekalt kohe kohal olen. (valveseisang)

• Kuidas te ennast tunnete, kui te oma vanemate sõna kuulate ja tulete, kui nad

teid kutsuvad?

• Kuidas te ennast tunnete, kui te teete midagi muud selle asemel, mida teie va-

nemad paluvad teil teha?

Selgitage, et kui me kuulame oma vanemate sõna, võime me tunda ennast õn-

nelikuna. Ka meie vanemad on õnnelikud, kui me sõna kuulame.

Rääkige lastele, et Taevane Isa ja Jeesus tahavad, et me kuulaksime oma vane-

mate sõna. Lugege ja selgitage lastele Efeslastele 6:1.

Laul Laulge või lugege laulu“Quickly I’ll Obey” (Olen kuulekas) (Children’s Songbook,

lk 197).

Ema kui mind kutsub,

kohe tulen ma,

sest seda teen, mis õige on,

päevast päeva ma.

Isa kui mind kutsub,

kohe tulen ma,

sest seda teen, mis õige on,

päevast päeva ma.

Õnnistab mind Jumal,

Talle kallis ma,

sest seda teen, mis õige on,

päevast päeva ma.

Taevane Isa ja Jeesus tahavad, et me kuuletuksime käskudele

Näidake pilti 1-55 „Mäejutlus”.

• Kes on sellel pildil?

Selgitage, et kui Jeesus oli maa peal, õpetas Ta inimestele, mida Taevane Isa ta-

haks, et nad teeksid. Neid õpetusi nimetatakse käskudeks. Hoidke käes pühakir-

ju. Rääkige lastele, et käsud on kirjas pühakirjades.

Tegevus Avage oma Piibel ja lugege Johannese 14:15. Selgitage, et need sõnad ütles
Jeesus. Selgitage, et „pidama” tähendab „kuuletuda”. Paluge lastel korrata seda
pühakirjakohta paar korda koos Teiega.
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• Missugused on mõned käsud, millele Taevane Isa ja Jeesus tahavad, et me
kuuletuksime?

Kasutades järgmisi pilte, rääkige mõnedest käskudest, millele lapsed saavad
kuuletuda:

Pilt 1-5 „Beebiga perekond” – armastada oma perekonda
Pilt 1-8 „Sakramendi jagamine” – käia Kiriku koosolekutel
Pilt 1-9 „Hommikupalve” – palvetada Taevase Isa poole
Pilt 1-46 „Lapsed annavad emale lilli” – olla teiste vastu lahked

• Mida Taevane Isa teeb, kui me Tema käskudele kuuletume?

Taevane Isa õnnistab meid, kui me kuuletume

Lugu Jutustage lühidalt lugu Sadrakist, Meesakist ja Abednegost, nagu see on kirjas
Taanieli 3. peatükis. Asetage sobival hetkel välja pilt 1-56 „Kolm meest tulises
ahjus”. Selgitage, et üks Taevase Isa käskudest on, et me palvetaksime ainult
Tema poole. Me ei palveta teiste inimeste või kujude poole. Selgitage, et Sadrak,
Meesak ja Abednego teadsid Taevase Isa käske ning tahtsid neile kuuletuda.
Taevane Isa kaitses neid mehi tule eest, kuna nad kuuletusid temale. Tuli ei põle-
tanud neid.

• Miks ei saanud Sadrak, Meesak ja Abednego tules viga?

• Mida te arvate, kuidas Sadrak, Meesak ja Abednego end tundsid, kui Taevane
Isa neid tule eest kaitses?

Tunnistus Väljendage oma tundeid oma vanematele, Taevasele Isale ja Jeesusele kuuletumi-
se tähtsusest. Rääkige lastele, kuidas käskudele kuuletumine aitab teil õnnelik olla.

TÄIENDAVAD
TEGEVUSED Valige mõned neist tegevustest õppetunnis kasutamiseks.

1. Laulge või lugege laulu“Keep the Commandments” (Pea kinni käskudest)
(Children’s Songbook, lk 146). Laulu tõlke leiate Algühingu laulumapist.

2. Paluge igal lapsel jagada klassile konkreetseid korraldusi, näiteks: „Tõuske
püsti!” või „Pange oma käed pea peale!”. Paluge teistel lastel nendele korral-
dustele kuuletuda.

3. Kasutage õngeritva õppetunnist 11 ja valmistage mõned paberkalad, mille
peale on kirjutatud lihtsad juhised, näiteks: „Pane käed vaheliti”, „Korda:
Jeesus ütles: „Kui te mind armastate, siis pidage minu käsusõnu!” „, „Kõnni
vaikselt mööda ruumi ringi”, „Naerata teistele lastele” ja „Aidake klassil laulda
laulu „Olen Jumala laps””. Andke igale lapsele võimalus püüda paberkala ning
kuuletuda kalale kirjutatud juhistele.

4. Korrake lugu Noast, rõhutades, et Noa ja ta perekond pääsesid veeuputusest,
kuna nad kuuletusid käskudele.

5. Andke igale lapsele paberileht, millele te olete joonistanud rõõmsa näo ja kirjuta-
nud sõnad: „Ma olen õnnelik, kui ma sõna kuulan”. Laske lastel näod ära värvida.

28. õppetund
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TÄIENDAVAD
TEGEVUSED
VÄIKSEMATELE
LASTELE 1. Aidake lastel teha järgmise sõrmemängu liigutusi:

Mu käel on sõrmi kokku viis, (näidake harali sõrmedega kätt)
kui mul abi vaja, hüüavad nad siis:
„Mina! Mina! Mina! Mina! Mina!” (tõstke iga „mina” öeldes üks sõrm püsti)
Aga kust saad abi sina?

2. Võtke kaasa palju asju, mis pakuvad kaitset, näiteks kingad, müts ja kindad.
Küsige lastelt, millist kaitset iga asi pakub (näiteks kingad kaitsevad meie jal-
gu, müts kaitseb meie pead külma eest või meie silmi päikese eest). Rääkige
lastele, et me oleme kaitstud ka siis, kui me kuulame oma vanemate sõna.
Rääkige mõnedest reeglitest ja sellest, kuidas need meid kaitsevad.

3. Tõstke üles oma käed ja näidake lastele, kuidas te saate liigutada oma sõrmi.
Laske lastel käsi enda ees hoida, liigutada sõrmi ning suruda käed rusikasse
ja lasta lahti. Selgitage, et me võime liigutada oma käsi ja sõrmi, kuid mitte
kellegi teise omi. Selgitage, et me võime lasta oma kätel kuuletuda, kui keegi
palub meil midagi teha. Kui me nii teeme, tunneme end sisimas hästi.

4. Paluge lastel teha järgmise luuletuse ettelugemise ajal liigutusi kaasa:

Mulle meeldivad mu käed

Mulle meeldivad mu käed. (hoidke käsi enda ees ja vaadake neid)
Nad näevad palju vaeva, (jäljendage mingit tööd)
sest igasugu tähtsaid töid (tehke tööd)
nad teevad kogu päeva. 
Neil’ meeldib süles puhata – (pange käed sülle)
seal koguvad nad jõudu 
ja pärast puhkust uuesti 
nad head teevad võidu. (tehke mingit tööd)
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29.
õppetund

EESMÄRK Aidata igal lapsel mõista, et kui me teeme midagi valesti, peaksime me vaban-
dust paluma ja püüdma parandada seda, mida me oleme valesti teinud.

ETTEVALMISTUS 1. Uurige palvemeelselt Moosia 27:8–37.

2. Vajalikud õppevahendid:
a. Mormoni Raamat.
b. Väike mänguasi, mis mahub taskusse.

3. Tehke vajalikud ettevalmistused igaks täiendavaks tegevuseks, mida tahate
kasutada.

ÕPITEGEVUS Paluge ühel lapsel teha alguspalve.

Tähelepanu 
koondav tegevus

Kui lapsed sisenevad klassi või kogunevad tunniks, tehke klassiruumi või õppe-
tunni ettevalmistuses teadlikult mõned vead. Te võite:

• Midagi maha pillata.

• Panna tool tagurpidi.

• Asetage pilt välja tagurpidi.

• Hakake midagi tahvlile või paberilehele kirjutama ning seejärel kustutage see
või tõmmake maha.

Peale igat viga öelge: „Palun vabandust, ma tegin vea.” Seejärel parandage viga.

Küsige lastelt, kas nad märkasid kõiki vigu, mida te tegite. Juhtige tähelepanu
sellele, et kõik teevad vigu.

Vahel me teeme asju, mis on valed

Selgitage, et kui me suuremaks kasvame ja õpime õigesti valima, teeme me va-
hel valesid valikuid. Need ei ole ainult sellised vead nagu pildi tagurpidi panemi-
ne, vaid võib juhtuda, et me teeme midagi, mis on vale, midagi, mida Taevane
Isa ja Jeesus ning meie vanemad ei taha, et me teeksime. Valesid valikuid tehes
võime kurvastada ennast ja teisi.

Lugu Jutustage oma sõnadega järgmine lugu, kasutades selle illustreerimiseks väikest
mänguasja:

Toomasel ja Matil oli lõbus Mati juures mängida. Toomasele meeldisid Mati män-
guasjad ning ta soovis, et need oleksid tema omad. Toomas otsustas laenata
mõned mänguasjad ning ta pani need oma taskusse ilma Mati käest küsimata.

Kui Toomas kodus nende mänguasjadega mängis, ei olnud see kuigi lõbus. Ema
küsis, miks ta kurb on. Toomas ütles emale, et ta oli laenanud Mati mänguasju
ilma temalt küsimata ning tundis ennast nüüd sellepärast halvasti.
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Toomase ema ütles talle, et kellelegi teisele kuuluvate asjade võtmine on vale. Ta
küsis Toomaselt, mida too peaks tegema, et oma vale valik heastada. Toomas
tahtis mänguasjad tagasi viia, kuid ta kartis, et Mati võib tema peale pahane olla.
Toomase ema ütles, et isegi kui Mati võib olla tema peale pahane, on mänguas-
jade tagasiviimine õige tegu. Ta ütles ka pojale, et kui too vabandab Mati ees,
siis aitab see lahti saada sellest halvast tundest, mis tal tekkis, kui ta oli teinud
midagi valesti.

Toomas viis mänguasjad Matile tagasi. Ta palus vabandust ilma küsimata män-
guasjade võtmise eest ning lubas seda enam mitte kunagi teha. Mati oli rõõmus,
et Toomas mänguasjad tagasi tõi. Toomasel oli hea meel, et ta kõik ausalt ära
rääkis ning oma vea parandas (kohandatud Pat Graham loost „Travis Repents”,
Friend, märts 1987, lk 40–41).

• Mida tegi Toomas valesti?

• Kuidas Toomas ennast tundis, kui ta Mati mänguasjad võttis?

Selgitage, et kui me midagi valesti teeme, tunneme me ennast halvasti. See on
üks viis, kuidas Taevane Isa aitab meil teada, et oleme midagi valesti teinud.

• Mida Toomas tegi, et halvad tunded kaoksid?

• Kuidas Toomas ennast tundis, kui ta Mati mänguasjad tagasi viis ja vabandust
palus?

Me peaksime vabandust paluma

• Mis tunne teil on, kui te olete teinud midagi valesti?

• Mida te võite teha, et halvad tunded kaoksid?

Aidake lastel mõista, et kui me teame, et oleme midagi valesti teinud, peame me
seda tunnistama. Siis me peame ütlema: „Palun vabandust!” Me peame püüdma
ka heastada selle, mida me valesti tegime, ja lubama, et me enam nii ei tee.

Tegevus Paluge lastel püsti tõusta ja koos teiega järgmise luuletuse saatel liigutusi teha:

Kui ma midagi valesti teen, (viibutage sõrme)
„Palun vabandust” ütleb mu keel. (pange käed rinnale, peod vastakuti kokku)
End õnnetuna tunnen siis, (tõmmake sõrmedega suunurgad allapoole, tehes
kurba nägu)
kui tegin miskit pahasti.

Ma luban, enam nii ei tee, (pange käed puusa ja noogutage pead)
ja tean, et õnnestub mul see! (naeratage)
Kui oma meelt ma parandan,
mind Taevaisa armastab. (kallistage ennast)

Me peaksime tegema kõik, mis võimalik, et valesti tehtut heastada

Lugu Näidake lastele Mormoni Raamatut. Rääkige neile, et Mormoni Raamatus on juttu
mehest, kes tegi midagi valesti.

Avage Mormoni Raamat ja jutustage lugu Almast, nagu see on kirjas Moosia
27:8–37. Selgitage, et Alma ei kuulanud oma isa. Ta oli sõnakuulmatu ka Taevasele
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Isale ja Jeesusele. Ta tegi mitmeid asju, mis olid valed. Ta rääkis inimestele Kiriku
kohta asju, mis ei olnud õiged. Paljud inimesed uskusid teda ega kuulanud Kiriku
juhte.

Selgitage, et Alma hakkas valede asjade asemel tegema õigeid asju. Ta püüdis
heastada halba, mida ta oli teinud ja hakkas inimestele õpetama tõde.

• Mida te arvate, kuidas Alma ennast tundis, kui ta mõistis, et oli teinud valesid
asju? (Vt Moosia 27:29.)

• Kuidas proovis Alma parandada neid valesid asju, mis ta oli teinud? (Vt
Moosia 27:32, 35–36.)

• Mida te arvate, kuidas Alma ennast tundis, kui ta inimestele tõde õpetama
hakkas?

• Kui te teete midagi valesti, siis miks te peaksite püüdma seda heastada?

Rääkige lihtsast isiklikust kogemusest, mil te vabandust palusite. Öelge lastele,
kuidas te ennast tundsite ja kuidas te püüdsite parandada neid valesid asju, mis
te olite teinud.

Korrake üle, mida me peame tegema, kui me oleme midagi valesti teinud:

1. Tunnistama, et me tegime midagi valesti.

2. Vabandust paluma.

3. Lubama, et me ei tee seda enam.

4. Tegema kõik, et valesti tehtu heastada.

Selgitage, et kõiki neid samme kokku nimetatakse meeleparanduseks. Taevane
Isa ja Jeesus on rõõmsad, kui me parandame meelt selle üle, mida me oleme
teinud valesti.

Laske lastel arutada, kuidas nad võiksid järgida neid meeleparanduse samme
järgmistes olukordades:

• Mida te peaksite tegema, kui te võtsite midagi, mis ei kuulu teile?

• Mida te peaksite tegema, kui te ütlesite kellelegi midagi halvasti?

• Mida te peaksite tegema, kui te valetasite oma vanematele?

• Mida te peaksite tegema, kui te kedagi tõukasite?

Tunnistus Tunnistage sellest, et Taevane Isa ja Jeesus armastavad meid isegi siis, kui me
teeme valesid asju. Rääkige lastele, et te teate, et nad on õnnelikud, kui nad
paluvad vabandust asjade pärast, mis on valed, ja püüavad valesid asju enam
mitte teha.

TÄIENDAVAD
TEGEVUSED Valige mõned neist tegevustest õppetunnis kasutamiseks.

1. Laulge või lugege lastega laulu „Meeleparandus“. Laulu leiate Algühingu laulu-
mapist. Selgitage, et meeleparanduse tegemine tähendab, et te palute vaban-
dust, lubate, et ei korda enam valesid asju ja püüate heastada selle, mida
olete valesti teinud.

29. õppetund
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2. Andke igale lapsele tükk savi või voolimistainast. Näidake lastele, kuidas vee-
retada savi või voolimistainas palliks ja seejärel pall laiaks litsuda. Aidake neil
valmistada savist või voolimistainast naeratav nägu, mis tuletaks neile meelde,
et kui nad vabandust paluvad, tunnevad nad ennast paremini. (Voolimistaina
retsept on ära toodud selle õpiku leheküljel XVII.)

3. Andke igale lapsele leht paberit ning rasvakriidid või värvipliiatsid. Laske igal
lapsel joonistada naeratav nägu. Kirjutage igale pildile „Ma olen jälle õnnelik,
kui ma palun vabandust”.

TÄIENDAVAD
TEGEVUSED
VÄIKSEMATELE
LASTELE 1. Pillake „juhuslikult” põrandale karp rasvakriitide või muude väikeste asjadega.

Paluge vabandust rasvakriitide mahapillamise pärast ja seejärel küsige lastelt,
mida te peaksite tegema, et olukorda parandada. Koristades öelge lastele, et
te tunnete ennast paremini, kui põrand on jälle puhas. Kutsuge lapsed endale
appi koristama.

Selgitage, et mõnikord me teeme asju, mis muudavad meid või teisi inimesi
kurvaks. Kui see juhtub, peaksime vabandust paluma ja püüdma asja
heastada. Tänage lapsi abi eest koristamisel ning tuletage neile meelde, et nad
tunnevad ennast õnnelikuna, kui nad teisi aitavad.

2. Laulge või lugege laulu „Jesus Said Love Everyone“ (Jeesus ütles: „Armasta
igaüht!“) (Children’s Songbook, lk 61). Laulu tõlke leiate 34. õppetunnist.

3. Laske lastel öelda mõnda keerulist sõna, näiteks hippopotamus. Öelge neile,
et vahel on mõnda sõna raske öelda. Selgitage, et kui me oleme teinud mida-
gi valesti, võib olla raske öelda „palun vabandust”. Selgitage, et isegi kui sõ-
nade „palun vabandust” ütlemine on raske, aitab see muuta halvad tunded
heaks.

4. Rääkige lühike lugu kahest lapsest, kes koos mängivad. Kui üks lastest teist
müksab, ütleb ta: „Palun vabandust!” ning püüab haiget saanud last lohutada.
Rääkige sellest, kuidas kurbus läks üle ja kõik olid õnnelikud. Soovi korral või-
te te kasutada naeratavat/kurba nägu 21. õppetunnist. Laske lapsel nägu käes
hoida ja pöörata vastavalt sellele, kuidas lapsed end loo käigus tunnevad.
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30.
õppetund

EESMÄRK Innustada igat last olema andestav.

ETTEVALMISTUS 1. Uurige palvemeelselt järgmisi pühakirjakohti: 1. Moosese 37:12–28; 41:38–43;
42:1–8; 45:1–15; Matteuse 18:21–22 ja Luuka 23:33–34.

2. Lõigake väikesed paberilehekesed ja kirjutage igale paberile üks lause.
Näiteks mõni järgmistest lausetest:

• Keegi lõi ja lükkas sind.
• Keegi ei lase sul mängida.
• Keegi lõhkus sinu asja ära.
• Keegi ütles sinu kohta halvasti.
• Keegi võttis midagi, millega sina mängisid, ning ei võta sind oma mängu.

Valmistage paberileheke iga klassisoleva lapse jaoks (vajadusel mõelge
olukordi juurde). Pange paberid väikesesse karpi, mille peale on kirjutatud
„Andestamise karp”.

3. Vajalikud õppevahendid:
a. Piibel.
b. Pilt 1-47 „Lapsed riidlevad”, pilt 1-57 „Vennad müüvad Joosepi maha”

(Kunstitööd evangeeliumist 109, 62525), pilt 1-58 „Joosep teeb end oma
vendadele teatavaks”, pilt 1-59 „Ristilöömine” (Kunstitööd evangeeliumist
230, 62505).

4. Tehke vajalikud ettevalmistused igaks täiendavaks tegevuseks, mida tahate
kasutada.

ÕPITEGEVUS Paluge ühel lapsel teha alguspalve.

Tähelepanu 
koondav tegevus

Asetage välja pilt 1-47 „Lapsed riidlevad”.

• Mida need lapsed teevad?

• Mida te arvate, miks need lapsed riidlevad?

• Mida te arvate, kuidas nad ennast tunnevad?

• Mida need lapsed peaksid üksteisele ütlema, et riid lõpetada ja ennast pare-
mini tunda?

Korrake üle eelmisest õppetunnist, kui tähtis on vabandust paluda. Selgitage,
et pärast seda, kui lapsed on vabandust palunud, peaksid nad üksteisele andes-
tama. See tähendab, et nad ei peaks enam üksteise vastu vihased olema, vaid
olema sõbrad. Tuletage lastele meelde eelmise õppetunni lugu Matist ja
Toomasest. Mati andis Toomasele andeks, et too oli võtnud ta mänguasjad ilma
luba küsimata endale. Nad jäid endiselt sõpradeks.
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Joosep andis oma vendadele andeks

Lugu Asetage välja pilt 1-57 „Vennad müüvad Joosepi maha”. Jutustage lugu
Joosepist, kes müüdi Egiptusesse, nagu see on kirjas 1. Moosese 37:12–28.

• Mida te arvate, mida Joosep tundis, kui tema vennad ta Egiptusesse orjaks
müüsid?

Selgitage, et Joosepist sai Egiptuses tähtis mees (vt 1. Moosese 41:38–43).
Pärast mitmeid aastaid tulid Joosepi vennad Egiptusesse, et hankida toitu, kuna
nende omal maal ei olnud toitu piisavalt. Nad said teada, et Joosep oli endiselt
elus ning et ta oli Egiptuses tähtis mees (vt 1. Moosese 42:1–8; 45:1–15).

Asetage välja pilt 1-58 „Joosep teeb end oma vendadele teatavaks”.

• Mida te arvate, mida Joosep tundis taas oma vendadega kokku saades?
(Vt 1. Moosese 45:14–15.)

• Kas Joosep oli oma vendade peale pahane? (Vt 1. Moosese 45:5.)

• Mida te arvate, mida Joosepi vennad tema vastu tundsid?

• Kuidas Joosep näitas, et ta on oma vendadele andestanud? (Vt 1. Moosese
45:5–15.)

Tegevus Laske ühel lapsel mängida Joosepit ning teistel lastel mängida Joosepi vendi.
Aidake lastel näidelda lugu Joosepi kokkusaamisest oma vendadega ning neile
andestamisest.

Jeesus õpetas meid olema andestavad

Hoidke käes Piiblit. Selgitage, et Piiblis käskis Jeesus meil olla andestav. Üks
Jeesuse apostlitest küsis Temalt teistele andestamise kohta (vt Matteuse
18:21–22). Jeesus ütles talle, et me peaksime alati andestama. Selgitage, et
Piibel jutustab meile samuti, et Jeesus oli andestav.

Asetage välja pilt 1-59 „Ristilöömine”. Selgitage, et sõdurid olid Jeesuse vastu
väga julmad. Nad peksid Teda ja sülitasid Tema peale. Sõdurid lõid naelad läbi
Jeesuse käte ja jalgade ning riputasid Ta ristile surema. Selgitage, et Jeesus an-
destas sõduritele. Ta ei olnud sõdurite peale pahane selle pärast, mida nad Talle
olid teinud. (Vaadake, et te ei dramatiseeriks seda lugu liialt. Mõned lapsed või-
vad jääda väga kurvaks, kuuldes, et inimesed tegid Jeesusele haiget.)

Avage Luuka 23:34 ja jutustage lastele, mida Jeesus ütles, kui Ta palvetas
Taevase Isa poole vahetult enne oma surma: „Isa, anna neile andeks.” Laske las-
tel paar korda seda lauset korrata.

• Mida tegi Jeesus vaatamata sellele, et sõdurid tegid Jeesusele haiget?

• Mida tahab Jeesus, et meie teeksime, kui keegi meid vihale ajab või kurvaks teeb?

Tegevus Paluge lastel teha kõike, mida teie teete. Laske neil ennast jäljendada, kui te sei-
sate, end sirutate, naeratate, istute ja panete käed vaheliti. Selgitage, et nad te-
gid kõike, mida teie tegite, seega järgisid nad teid. Kui te järgite kedagi, siis te
teete samu asju, mida see inimene teeb. Kui me teistele andestame, siis me jär-
gime Jeesust. Me teeme seda, mida Tema tegi. Jeesus tahab, et me andestaksi-
me neile, kes teevad meid kurvaks või meid pahandavad.
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Me saame teistele andeks anda

Tegevus Näidake „Andestuse karpi” ja paluge lastel kordamööda võtta sellest üks paberi-
leheke.

Lugege igat lauset ja küsige näiteks järgmisi küsimusi:

• Kas sinuga on kunagi nii juhtunud?

• Kuidas sa end siis tundsid?

• Mida see inimene, kes tegi sind kurvaks või sind vihastas, peaks sulle ütlema?

• Mida peaksid sina tegema või ütlema inimesele, kes on olnud sinu vastu eba-
sõbralik või teinud sind kurvaks või sind vihastanud?

Rääkige sellest, kuidas teie kellelegi andestasite ning kuidas te ennast siis tundsite.
Aidake lastel mõista, et Taevane Isa ja Jeesus tahavad, et me andeks annaksime.

Laul Laulge või lugege koos lastega laulu „Help Me, Dear Father“ (Kallis Isa, aita
mind) (Children’s Songbook, lk 99) tõlget.

Isa mull’ aita Sa andestada
neile, kes hästi ei kohtle mind.
Iga päev ma palvetan,
lähemal Sulle tunnen siis end.

Tunnistus Tunnistage, et Taevane Isa ja Jeesus tahavad, et me andestaksime. Innustage
lapsi palvetama ja paluma Taevast Isa aitamaks neil teistele andeks anda.

TÄIENDAVAD
TEGEVUSED Valige mõned neist tegevustest õppetunnis kasutamiseks.

1. Korrake üle lugu kadunud pojast, nagu on kirjas Luuka 15:11–32. Kasutage
pilti 1-49 „Kadunud poeg”. Aidake lastel mõista, et isa armastas oma poega ja
andestas talle.

2. Tehke järgmist sõrmemängu. Paluge lastel liigutusi kaasa teha.

Kaks sõpra olid päevast päeva ninapidi koos, (hoidke mõlemat kätt enda ees
rusikas)
neid näha alati võis rõõmsas mänguhoos. (liigutage rusikaid nagu nad
jookseksid koos)
Kuid ühel päeval äkki neil tüli pääses valla (viibutage rusikat teise rusika poole)
ning kumbki teineteisele ei tahtnud anda alla. (langetage parem rusikas
randmest ja pöörake ära)
See tegi väga õnnetuks me sõbrad head, (tehke kurb nägu),
sest südames nad teadsid, kuis käituma ju peab. (pange käed südamele)
Sa andestama sõbrale pead alati ta vead
ning teistele su ümber sa tegema pead head.
Siis palusid nad andestust ja tunnistasid süüd, (pöörake rusikad teineteise poole)
nüüd õues kuulda jällegi on nende rõõmus hüüd. (liigutage rusikaid nagu nad
jookseksid koos)

3. Tehke igale lapsele lihtne rinnasilt, millega laps saab koju minna. Kirjutage
igale rinnasildile „Ma saan teistele andestada”.

30. õppetund
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TÄIENDAVAD
TEGEVUSED
VÄIKSEMATELE
LASTELE

1. Korrake 29. õppetunnist üle lugu kahest mängivast lapsest (vt „Täiendavad te-
gevused väiksematele lastele”, tegevus 4). Rääkige, kuidas haigetsaanud laps
teisele andeks andis.

2. Laulge või lugege laulu „Jesus Said Love Everyone“ (Jeesus ütles: „Armasta
igaüht!“)(Children’s Songbook, lk 61) tõlget. Laulu tõlke leiate 34. õppetunnist.

3. Laulge lastega laulu „Kui sul tuju hea“. Selgitage lastele, et andestades nen-
dele, kes ei kohtle sind hästi, muutub su tuju paremaks ja sa oled rõõmus.



Ma olen tänulik oma kodu eest
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31.
õppetund

EESMÄRK Innustada igat last olema tänulik oma kodu eest ning aitama selle eest hoolitseda.

ETTEVALMISTUS 1. Uurige palvemeelselt 1. Nefi 2:2–6; 17:7–8 ja 18:6, 23.

2. Vajalikud õppevahendid:
a. Mormoni Raamat.
b. Anum veega, anum mullaga ja väike oks. Või kui soovite, siis võtke kaasa

järve, mulla ja puu pildid.
c. Paber ja värvipliiatsid või rasvakriidid.
d. Pilt 1-60 „Lehhi ja tema rahvas saabuvad tõotatud maale” (Kunstitööd

evangeeliumist 304, 62045), pilt 1-61 „Rännak Nauvoo'st” (Kunstitööd
evangeeliumist 410, 62493).

3. Tehke vajalikud ettevalmistused igaks täiendavaks tegevuseks, mida tahate
kasutada.

ÕPITEGEVUS Paluge ühel lapsel teha alguspalve.

Tähelepanu 
koondav tegevus

Näidake anumat veega või veekogu pilti ning küsige, millised loomad või putu-
kad teevad oma kodu vette? Aidake lastel mõelda nii palju näiteid kui võimalik.
Näidake mulda ja seejärel oksa ning aidake lastel mõelda, millised loomad ja
putukad teevad oma kodu maa peale ja puu otsa.

• Mida te arvate, kuidas oleks, kui teie kodu asuks vees?

• Mis juhtuks, kui teie kodu asuks puu otsas?

On palju erinevat tüüpi kodusid

Selgitage, et loomad ja putukad elavad mitmetes erinevat tüüpi kodudes. Ka ini-
mesed elavad erinevat tüüpi kodudes.

Lugu Näidake pilti 1-60 „Lehhi ja tema rahvas saabuvad tõotatud maale” ning asetage
välja Mormoni Raamat, jutustades samal ajal Lehhist ja tema perekonnast ning
sellest, millistes kodudes nad elasid (vt 1. Nefi 2:2–6; 17:7–8; ja 18:6, 23). Lehhi
perekonnal oli Jeruusalemmas mugav kodu, kuid kui Issand tal Jeruusalemmast
lahkuda käskis, rändasid nad kõrbes ja elasid telkides. Mitme aasta pärast käs-
kis Issand Lehhi pojal Nefil laev ehitada. Lehhi ja ta perekond elasid laevas, kui
nad sõitsid tõotatud maale – kohta, mille Taevane Isa ja Jeesus olid neile elami-
seks valmistanud. Pärast tõotatud maale jõudmist elasid Lehhi ja ta perekond
jälle telkides, kuni ehitasid endale püsivamad kodud.

• Millistes erinevates kodudes elasid Lehhi ja tema perekond?

Lugu Näidake pilti 1-61 „Rännak Nauvoo’st”. Rääkige varajastest Kiriku liikmetest, kes
ehitasid Nauvoo linna. Nad töötasid kõvasti ja ehitasid endale kodud ja kauni
templi. Kuid mõnedele inimestele Nauvoo ümbruses Kiriku liikmed ei meeldinud
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ja nad sundisid neid lahkuma. Kiriku liikmed rändasid sealt ära, võttes kaasa
ainult need asjad, mis nad oma pealtkaetud vankritesse mahutada suutsid. Kuna
need vankrid olid väga väikesed, pidid paljud lapsed oma mänguasjad maha jät-
ma. Mõned inimesed elasid oma vankrites ja telkides pikka aega.

• Miks on raske elada vankris või telgis?

Tegevus Paluge lastel püsti tõusta ja kuulata järgmist luuletust, tehes liigutusi kaasa:

Teerajajate lapsed kõndisid rada rasket ja pikka, (kõndige kohapeal)
vahepeal nad mängisid nagu lapsed ikka. (hüpelge kohapeal)
Särama lõid tähed, kui saabus öine tund. (sulgege ja avage peopesad)
Siis vankris ema kõrval nad nägid rahus und. (sulgege silmad, pange pea kätele)

Kodu on koht, kus meid armastatakse

Selgitage, et see, millises kodus me elame, ei ole tähtis. Me võime elada suures
majas, väikeses majas, korteris, telgis või paadis. Tähtis on, et kodu on koht, kus
pereliikmed üksteist armastavad. Rääkige omaenda kodust ja sellest, mida te
teete, et muuta see armastatud kohaks.

• Miks teile meeldib kodus olla?

• Kuidas te teate, et teie perekond teid armastab?

• Kas te olete kunagi öösel kodust ära olnud?

• Kus te magasite?

• Missugune tunne oli, kui te oma koju tagasi tulite?

Tuletage lastele meelde, kui hea oli tulla tagasi oma koju ja oma voodisse.

Laul Paluge lastel tõusta ja lugege neile ette laulu „Home“ (Kodu) (Children’s
Songbook, lk 192) tõlget. Paluge lastel end kallistada kui nad kuulevad Teid ütle-
mas sõna „kodu“. Soovi korral võite neid sõnu lastega koos lugeda.

Kodus olla kõigil on nii hea ja soe,
armastus ja hellus seal me hinge poeb.
Kõik, kes mulle kallid, elavad ju seal,
kodust kohta paremat pole ilma peal.

(© 1975 Kõik õigused kuuluvad Sonos Music-ule, Orem, Utah, USA. Kasutatud
autori loal.)

Me võime aidata oma peredel hoolitseda oma kodude eest

Selgitage, et me peame hoolitsema oma kodu eest, et see oleks hea koht, kus
elada. Iga pereliige peaks aitama hoida kodu korras ja puhtana.

Tegevus Laske lastel teha pantomiim mõningatest asjadest, mida nad võivad teha, et
aidata hoida oma kodu korras ja puhtana, näiteks mänguasju maast üles võtta,
põrandat pühkida ning riided kokku korjata ja ära panna.

Kutsuge lapsed ükshaaval klassi ette enda kõrvale seisma. Kirjeldage igale lap-
sele olukorda, kus ta saaks olla kodus heaks abiliseks. Küsige lapselt, kuidas ta
saaks selles olukorras abiks olla. Kasutage järgmisi näiteid või mõelge ise laste
jaoks välja sarnaseid olukordi:
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• Sa ajasid kogemata põrandale klassi vett. Mida sa peaksid tegema?

• Sa mängisid kogu õhtupooliku klotsidega. Nüüd on käes söögiaeg. Mida sa
peaksid tegema?

• Su emal on palju tegemist õhtusöögi valmistamisega. Tal on vaja, et keegi
kataks laua, et pere saaks sööma hakata. Mida sa saaksid teha?

• Sinu riided on pestud ja ilusti kokku pandud. Mida sa peaksid nüüd nendega
tegema?

• Sa mängisid väljas ning sinu kingad on üleni porised. Mida sa peaksid tegema
enne tuppaminekut?

• Sinu voodi on segamini, kui sa hommikul voodist tõused. Mida sa peaksid
tegema?

Innustage lapsi rääkima sellest, mida nad teevad, et hoida oma kodu korras ja
puhtana. Rääkige lastele, mida teie teete, et hoida oma kodu korras ja puhtana.

Tegevus Andke lastele paber ja rasvakriidid või värvipliiatsid ning laske igal lapsel joonis-
tada pilt millestki, mida ta teeb nädala jooksul, et kodus abiks olla. Kirjutage
igale lehele: „Ma olen tänulik oma kodu eest.”

Tunnistus Rääkige oma tunnetest kodu vastu ning väljendage tänulikkust Taevasele Isale ja
Jeesusele, et nad on teid koduga õnnistanud.

TÄIENDAVAD
TEGEVUSED Valige mõned neist tegevustest õppetunnis kasutamiseks.

1. Võtke kotis kaasa mõned tavalised majapidamistarbed (vähemalt üks igale
lapsele). Laske igal lapsel valida kotist ese ja selgitada, kuidas seda kodus
kasutada. Näiteks lappi võib kasutada tolmu pühkimiseks või nõude
kuivatamiseks, lusikat võib kasutada laua katmisel ja harja on tarvis prahi
kokku pühkimisel.

2. Laulge või lugege laulu „Fun to Do“ (Tore töö) (Children’s Songbook, lk 253),
kasutades sõnu „Voodit kui teen, see tore töö“ või „Lauda katta on tore töö“
lastes lastel liigutusi kaasa teha. Vaadake selle laulu tõlget 9. peatükis.

3. Joonistage paberilehele iga lapse käe kujutis, et ta saaks selle koju viia.
Kirjutage igale lehele: „Mul on abistavad käed.” Vestelge sellest, mida laste
käed saavad abistamiseks ära teha.

4. Laske lastel mängida, et nende toolid on vankrid. Laske neil panna oma toolid
ringi, nagu seda tegid öösel teerajajad, et kaitsta end halbade inimeste ja
metsloomade eest. Laske neil mängida lõkke tegemist ning õhtusöögi
valmistamist, laulda ja tantsida pärast õhtusööki ning ronida magama oma
vankritesse (toolidele).

5. Võtke kaasa pilte erinevatest kodudest või joonistage need tahvlile või
paberilehele. Arutage lastega, millest iga maja on tehtud ning kuidas oleks seal
elada. Teie pildivalik võiks sisalda pilte telgist, iglust (lumest majake), lossist,
onnist ja vaiadel seisvast majast.

31. õppetund
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TÄIENDAV
TEGEVUS
VÄIKSEMATELE
LASTELE 1. Tehke lastega järgmist sõrmemängu:

Mu käel on sõrmi kokku viis, (näidake harali sõrmedega kätt)
kui mul abi vaja, hüüavad nad siis:
„Mina! Mina! Mina! Mina! Mina!” (tõstke iga „mina” öeldes üks sõrm püsti)
Aga kust saad abi sina?



Ma olen tänulik 
toidu ja riiete eest
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32.
õppetund

EESMÄRK Aidata igal lapsel olla tänulik toidu ja riiete eest.

ETTEVALMISTUS 1. Uurige palvemeelselt järgmisi pühakirjakohti: 1. Moosese 1:11–12 ja 1.
Kuningate 17:8–16.

2. Vajalikud õppevahendid:
a. Piibel.
b. Seemnetega puu- või köögivili.
c. Liivakott või mõni pehme ese.
d. Väljalõigatud siluettpildid 1-5 „Kala”, 1-7 „Siga”, 1-8 „Lammas”, 1-9 „Lehm”,

1-22 „Kanad” (sarnased väljalõigatud siluettpildid on olemas ka Algühingu
näitlike abivahendite väljalõigatud siluettpiltide kogus nr 4), või hankige pilte
loomadest, keda teie piirkonnas süüakse või kellelt saab toormaterjali riiete
tegemiseks.

e. Pilt 1-15 „Toidu õnnistamine”, pilt 1-50 „Ma saan end riidesse panna”.

3. Tehke vajalikud ettevalmistused igaks täiendavaks tegevuseks, mida tahate
kasutada.

ÕPITEGEVUS Paluge ühel lapsel teha alguspalve.

Tähelepanu 
koondav tegevus

Andke järgmised juhised, täites lüngad tavapäraste hommikueineks tarvitatavate
toitude nimetustega:

Kui teile meeldib süüa hommikul ______, tõstke üks käsi.

Kui teile meeldib süüa hommikul ______, tõstke teine käsi.

Kui teile meeldib süüa hommikul ______, tõuske püsti.

Jätkake seda mängu, kuni te olete nimetanud vähemalt ühe toidu, mis meeldib
igale lapsele. Seejärel öelge: „Kui te olete tänulikud Taevasele Isale toidu eest,
mida te sööte, siis istuge ja pange oma käed vaheliti.”

Me kasutame toiduks taimi ja loomi

• Milliseid teisi toitusid teile süüa meeldib?

• Kust me oma toidu saame?

• Kes lõi meile söögiks taimed ja loomad?

Rääkige mõnedest toitudest, mida te sööte ja kust neid saadakse. Selgitage, et
paljud meie toidud on taimset päritolu.

Lõigake lahti puu- või juurvili, mille te kaasa tõite, ja näidake lastele seemneid.

• Mis need on?

• Miks on taimedel seemned?
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Selgitage, et Taevane Isa kavandas, et taimedel oleksid seemned, nii et seem-
ned võiksid kasvatada meile toiduks uusi taimi (vt 1. Moosese 1:11–12). Kui tai-
med, näiteks puu- ja köögiviljad, kasvavad, tekivad neis üha uued seemned.

Tegevus Lugege lastele ette järgmine luuletus, paludes neil liigutusi kaasa teha:

Seemned on külvatud

Külvatud seemned on kullased, (liigutage sõrmi, nagu puistaksite seemneid)
puhkavad maapõues mullases. (kummardage ja katsuge põrandat)
Särab ja soojendab päike, (tehke kätega pea kohal ring)
vihma toob pilveke väike, (liigutage sõrmi, nagu langeksid vihmapiisad)
mahedalt puhuvad tuuled, (õõtsutage käsi pea kohal)
kasvavad seemned – kas kuuled? (pange käsi kõrva äärde)

• Kas te olete kunagi aidanud taimi istutada?

• Mida te istutasite?

• Milliseid toiduaineid me taimedest saame?

Aidake lastel mõelda puu-, köögi- ja teraviljade peale. Selgitage, et leiba küpse-
tatakse jahust, mida tehakse teraviljast. Rääkige lastele, kui tänulik te olete
Taevasele Isale seemnete eest, millest kasvavad puu-, köögi- ja teraviljad.

Näidake taas seemneid.

• Mida need seemned kasvamiseks vajavad?

Lugu Jutustage lugu Eelijast ja Sarepta lesest, nagu on kirjas 1. Kuningate 17:8–16.
Aidake lastel mõista, et toitu ei olnud piisavalt, kuna vihma ei sadanud. Ilma
kastva vihmata ei kasva midagi.

• Mis tunne teil oleks, kui teil ei oleks midagi süüa?

• Kuidas õnnistati lesknaist selle eest, et ta jagas Eelijaga seda vähest, mis tal
oli? (Vt 1. Kuningate 17:15–16.)

Selgitage, et mitte kogu meie toit ei tule taimedest.

• Kust me piima saame?

• Kust me mune saame?

• Kust me liha saame?

Rääkige, et mõned toiduained saadakse loomadelt. Kasutades väljalõigatud si-
luettpilte või muid pilte, arutlege nende loomade üle, kelle liha kasutatakse teie
piirkonnas toiduks.

Me kasutame taimi ja loomade nahka riiete valmistamiseks

Märkige, et toit ei ole ainus asi, mida me taimedest ja loomadelt saame. Näidake
pilti 1-50 „Ma saan end riidesse panna”.

• Mida see poiss teeb?

• Mida te riietudes selga panete?
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Tegevus Laske lastel teha pantomiim riietumisest, näiteks panna selga särgi või kleidi, jal-
ga kingad või selga mantli ja pähe mütsi.

• Miks on meil riideid vaja? (Et katta oma keha, kaitsta oma keha ning hoida end
külma eest soojas.)

• Millest on riided tehtud?

Kui lapsed oskavad nimetada mõningaid materjale, millest riideid tehakse, küsi-
ge, kas nad teavad, kust need materjalid saadakse. Selgitage, et me saame ma-
terjali riiete ja kingade valmistamiseks taimedest ja loomadelt. Rääkige lastele,
milliseid taimi või loomi kasutatakse teie piirkonnas harilikult riiete valmistami-
seks. Näiteks puuvilla ja lina saadakse taimedest, siidi saadakse siidiussidest.
Villa saadakse lammastelt ning enamik nahka saadakse veistelt.

Me võime olla tänulikud toidu ja riiete eest

Tegevus Paluge lastel mõelda toitudele, mille eest nad tänulikud on. Visake või andke lii-
vakott või mõni pehme ese kordamööda igale lapsele. Laske igal lapsel nimeta-
da toit, millest eest ta on tänulik, ning seejärel visata või anda liivakott teile
tagasi. Arutlege, kust see nimetatud toiduaine saadakse, enne kui viskate liivako-
ti järgmisele lapsele. Tuletage lastele meelde, et iga taime ja looma lõi Jeesus
Taevase Isa juhatusel.

Korrake tegevust, paludes igal lapsel nimetada toiduaine asemel üks riietusese.

Näidake pilti 1-15 „Toidu õnnistamine”.

• Keda me peaksime oma toidu eest tänama?

• Keda me peaksime oma riiete eest tänama?

• Kuidas me saame Taevast Isa nende asjade eest tänada? (Üks võimalus on
mainida seda oma igapäevastes palvetes.)

Tunnistus Väljendage oma tänulikkust selle eest, et Taevane Isa ja Jeesus on teinud võima-
likuks, et meil oleks riided, mida kanda, ja toit, mida süüa.

TÄIENDAVAD
TEGEVUSED Valige mõned neist tegevustest õppetunnis kasutamiseks.

1. Andke igale lapsele paberileht, mille keskele on tõmmatud joon ning mille
ülaossa on kirjutatud „Ma olen tänulik”. Laske igal lapsel joonistada pilt toidust
ühele poole joont ja riideese teisele poole joont.

2. Lugege või laulge koos lastega laulu „Thanks to Our Father“ (Tänu meie Isale)
(Children’s Songbook, lk 20) esimese kahe salmi tõlget 18. õppetunnist.

3. Laske lastel mängida, et nad on seemned. Laske neil maha kükitada, nagu
nad oleksid maha külvatud seemned, seejärel tõusku nad aeglaselt püsti, nagu
sirguvad taimed, kui päike paistab ja vihm õrnalt nende peale sajab. Soovi
korral võite lasta lastel kordamööda olla päike ja vihm.

4. Võtke kaasa puu- või köögivilja ning andke lastele sellest väike tükk maitsta.
Kirjeldage seemet ja taime, millest see puu- või köögivili on kasvanud. (Uurige
enne laste vanematelt, ega ühelgi lapsel pole kaasavõetava toidu suhtes
allergiat.)

32. õppetund
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5. Kirjeldage lastele neile tuttavat toitu ning paluge ära arvata, mida te kirjeldate.
Näiteks võite öelda: „See toit on väljastpoolt valge või pruun. Sellel on koor.
See saadakse pesast. Mis see on?” (Muna). Korrake niimitu korda, kui soovite.
Soovi korral võite kaasa võtta igat toitu, mida te kirjeldate.

6. Võtke kaasa riietusesemed, nagu näiteks kampsun, mantel ja müts ning laske
lastel neid selga proovida sel ajal, kui te räägite riietest, mille eest lapsed
tänulikud on.

TÄIENDAV
TEGEVUS
VÄIKSEMATELE
LASTELE 1. Paluge lastel laulda või lugeda laulu „A Song of Thanks“ (Tänulaul) (Children’s

Songbook, lk 20) tõlget 4. õppetunnist.

2. Laske lastel teha järgmise luuletuse lugemise ajal pantomiimi riietumisest:

Lapsed, pange püksid jalga, püksid jalga, püksid jalga.
Lapsed, pange püksid jalga, üks, kaks, kolm.

Lapsed, pange seelik selga, seelik selga, seelik selga.
Lapsed, pange seelik selga, üks, kaks, kolm.

Lapsed, pange särk selga, särk selga, särk selga.
Lapsed, pange särk selga, üks, kaks, kolm.

Lapsed, pange sokid jalga, sokid jalga, sokid jalga.
Lapsed, pange sokid jalga, üks, kaks, kolm.

Lapsed, pange kingad jalga, kingad jalga, kingad jalga.
Lapsed, pange kingad jalga, üks, kaks, kolm.

Lapsed on nüüd hästi riides, hästi riides, hästi riides (plaksutage käsi).
Lapsed on nüüd riides, läheme mängima!



Ma olen sõbralik
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33.
õppetund

EESMÄRK Tekitada igas lapses soovi olla hea sõber.

ETTEVALMISTUS 1. Uurige palvemeelselt Johannese 6:1–13 ja 11:1–7, 17–44.

2. Vajalikud õppevahendid:
a. Piibel.
b. Pilt 1-3 „Jeesus Kristus” (Kunstitööd evangeeliumist 240, 62572).

3. Tehke vajalikud ettevalmistused igaks täiendavaks tegevuseks, mida tahate
kasutada.

ÕPITEGEVUS Paluge ühel lapsel teha alguspalve.

Tähelepanu 
koondav tegevus

Osutage enda peale ja küsige: „Kes ma olen?” Lapsed võivad vastuseks öelda
teie nime või sõna „õpetaja”. Selgitage, et te olete ka nende sõber ning et ne-
mad on teie sõbrad. Selgitage, et sõbrad on inimesed, kes üksteisele meeldivad.

Moodustage koos lastega ring. Vaadake kordamööda igale lapsele otsa ja öel-
ge: „(Lapse nimi) on minu sõber.” Jälgige, et te ühtki last vahele ei jäta.

Meil on palju sõpru

• Kes on teie sõbrad?

Laske lastel rääkida oma sõpradest. Juhtige tähelepanu sellele, et meil võib olla
igas vanuses sõpru. Pereliikmed võivad olla ühed meie parimatest sõpradest.
Rõhutage, et iga inimene klassis on sõber.

Näidake pilti 1-3 „Jeesus Kristus”. Selgitage, et pildil olev isik on siin klassis iga-
ühe väga hea sõber.

• Kes on sellel pildil meie sõber?

• Kuidas te teate, et Jeesus on teie sõber?

Laul Laulge või lugege laulu „Jesus Is Our Loving Friend“ (Jeesus on me sõber hea)
(Children’s Songbook, lk 58) tõlget.

Jeesus meie kõrval käib,
Ta me sõber hea.
Aitab meid, kui palvetame,
kalliks lapsi peab.

Lugu Jutustage lugu sellest, kuidas Jeesus äratab Laatsaruse surnust üles, nagu see
on kirjas Johannese 11:1–7, 17–44. Rõhutage, et Laatsarus ja tema õed olid
Jeesuse sõbrad. Kui Jeesus oli Betaanias, peatus ta nende juures ning sõi koos
nendega õhtust.

• Mida Jeesus Laatsaruse vastu tundis? (Vt Johannese 11:3, 35–36.)
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• Mida Jeesus Laatsarusega tegi? (Vt Johannese 11:43–44.)

• Mida te arvate, mida tundsid Laatsarus, Maarja ja Marta Jeesuse vastu?

Me võime olla head sõbrad

• Kuidas me peaksime oma sõpru kohtlema?

Selgitage, et kui me oleme head sõbrad, siis me aitame teistel häid asju teha.
Me hoolitseme oma sõprade eest ja soovime, et nad oleksid õnnelikud. Arutlege,
kui oluline on kohelda teisi selliselt, nagu me tahame, et meid endid koheldaks.
Küsige lastelt, kuidas nad saaksid olla head sõbrad järgmistes olukordades:

• Sina ja su sõber mängite, siis tuleb veel üks laps ja tahab teiega mängida.

• Uus laps tuleb esimest korda klassi ning häbeneb või kardab.

• Last on kiusatud ning ta tunneb ennast halvasti.

Laul Laulge laulu „Headus just algab siit” (Kiriku lauluraamat, lk 63) või lugege selle
laulu sõnu.

Teil sooviksin head ma kõigile.
Näib mulle õige nii.
Ja ma ütlengi iseendale:
„Headus just algab siit!”

• Mis tunne teil on, kui teie sõbrad on teie vastu lahked?

• Mida te arvate, mis tunne neil on, kui teie nende vastu lahked olete?

Aidake lastel mõista, et kui nad tahavad, et neil sõpru oleks, peavad nad ise ole-
ma head sõbrad.

Sõbrad mängivad koos

• Kui te mängite (nimetage mänguasi või mingi muu eriline asi) ning sõber tuleb
teiega mängima, siis mida te peaksite tegema?

Selgitage, et kui me võtame kellegi teise enda mängu või kui me anname talle
midagi, millega me ise mängime, siis me mängime koos. Vahetevahel ei saa me
oma mänguasja osadeks jagada. Sellisel juhul kasutame seda kordamööda. Ka
nii mängime me koos.

• Kui teie sõber on näljane ja teil on toitu, siis mida te peaksite tegema?

Lugu Näidake Piiblit ja jutustage lugu, kuidas Jeesus toitis viit tuhandet inimest, nagu
see on kirjas Johannese 6:1–13. Rõhutage, et kuna väike poiss jagas toitu, mis
tal oli, sai Jeesus kasutada oma väge, et valmistada piisavalt toitu kõikide ini-
meste toitmiseks.

Tuletage lastele meelde lugu Eelijast ja Sarepta lesknaisest (see on kirjas 32. õp-
petunnis). Lesknaist õnnistati, sest ta jagas oma toitu teistega, ehkki tal ei olnud
seda väga palju.

• Mida me võime jagada oma sõpradega?

• Mida me võime jagada oma perekonnaga?
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Laul Paluge lastel tõusta ja laulda laulu „Fun to Do“ (Tore töö) (Children’s Songbook,
lk 253), kasutades sõnu „Mängime koos“. Paluge lastel välja mõelda erinevaid
mänge kujutavaid liigutusi.

Mängime koos, see tore töö,
tore töö, jah, tore töö!
Mängime koos, see tore töö,
Jah tore, tore töö!

(© 1963 Kõik õigused kuuluvad D. C. Heath and Company-le. Kasutatud autori loal.)

Tuletage lastele meelde, et sõbrad aitavad üksteist, ning innustage neid, et nad
aitaksid vajadusel klassiruumi koristada.

Tunnistus Jagage oma tunnistust selle kohta, kui tähtis on olla hea sõber. Te võite rääkida
isiklikust kogemusest oma sõbraga. Tuletage lastele meelde, et Taevane Isa ja
Jeesus on meie sõbrad ning nad armastavad meid. Innustage lapsi olema alga-
va nädala jooksul lahked oma sõprade vastu.

TÄIENDAVAD
TEGEVUSED Valige mõned neist tegevustest õppetunnis kasutamiseks.

1. Laulge või lugege laulu „Jesus Said Love Everyone“ (Jeesus ütles: „Armasta
igaüht!“) (Children’s Songbook, lk 61) tõlget. Laulu tõlke leiate 34. õppetunnist.

2. Näidake lastele erinevate laste pilte. Aidake neil mõista, et me peaksime olema
sõbrad nii nendega, kes tunduvad olema meist erinevad kui nendega, kes on
meiega sarnased.

3. Laske lastel püsti tõusta ja teha luuletuse „Armas väike sõber” ettelugemise
ajal liigutusi kaasa:

Mul on üks sõbrake tilluke, (kallistage ennast)
armas kui päikesekilluke. (tehke enda ees kätega ring)
Kaaslaseks iga päev minule
on minu pisike sõbrake. (näidake kahe näpuga, kui pikk sõber on)
Mängime nukuga, viskame palli, (liiguta kätt, nagu viskaksid palli)
hüppame koos ja teeme siis kalli. (kallista iseennast)
Vahel kui sõdurid marsime, (marsi kohapeal)
kiigume kiigel ja laulame. (lasku põlvist alla ja tee kiikumise liigutusi)
Sõbrad ju kõikjal on alati koos, (pange käed vaheliti ja noogutage)
olgu siis töö- või mänguhoos!

4. Tooge klassile väike maiustus (uurige enne laste vanematelt, et ühelgi lapsel ei
oleks selle maiustuse suhtes allergiat). Pange maiustus kuhugi, kus lapsed
seda näeksid. Mainige, kui maitsev see välja näeb, ja küsige lastelt, kas nad
tahaksid, et te seda nendega jagaksite. Küsige lastelt, mis tunne neil oleks, kui
te jagaksite maiustust ainult mõnega nendest. Arutage, mida teised tunneksid,
kui maiust nendega ei jagataks. Jagage lastele maiustust.

5. Laske igal lapsel joonistada pilt iseendast, kus ta jagab midagi oma sõbraga.
Kirjutage igale pildile „Ma võin jagada asju oma sõbraga”.

33. õppetund
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6. Jutustage oma sõnadega järgnev tõestisündinud lugu:

Vaskninadega kingad

Kui teerajajad tulid Utah’sse elama, olid enamik neist vaesed. Nad olid
kulutanud kõik oma raha selleks, et osta pikal reisil vajaminevaid asju ning
tööriistu, millega ehitada maju ja rajada aedu. Kuna inimestel ei olnud palju
raha, oli paljudel lastel ainult üks paar kingi, mida nad kandsid pühapäeval
kirikus. Sageli käisid nad teistel nädalapäevadel paljajalu.

Ühel teerajajast tüdrukul, kelle nimi oli Melinda, oli üks paar raskeid ja inetuid
vaskninadega kingi, mida ta oli talvel kandnud. Suvel ostis perekond talle uue
paari ilusaid ja mugavaid pühapäevakingi, mis ta pidi paraadil jalga panema.

Melinda parimal sõbrannal Amandal ei olnud üldse kingi. Melindal oli
Amandast kahju ning ta sai emalt loa laenata üks paar oma kingi Amandale
paraadil kandmiseks. Kui Melinda võttis oma vanad ja rasked vaskninadega
kingad, et viia need oma sõbrannale, ütles ema talle: „Kui sa soovid jagada,
peaksid andma midagi, mida sul endal meeldiks saada.”

Melinda mõtles hoolega mõned minutid. Ta mõtles, mida Jeesus teeks. Ta
mõtles, millist paari kingi tema sooviks kanda, ning tegi seejärel otsuse. Ta viis
sõbrannale paraadil kandmiseks oma uued pühapäevakingad ning läks ise
oma vanade ja inetute vaskninadega kingadega. Kuid Melinda oli väga õnnelik!
Ta teadis, et ta oli teinud just niimoodi, nagu Jeesus tahtis, et ta teeks.

TÄIENDAVAD
TEGEVUSED
VÄIKSEMATELE
LASTELE 1. Pange lastele mängimiseks valmis mõned mänguasjad. Arutlege „palun” ja

„aitäh” ütlemise tähtsusest. Innustage lapsi mänguasjadega üheskoos
mängima ning aitama üksteisel pärast mängimist mänguasjad ära panna.

2. Paluge lastel teha luuletuse ettelugemise ajal liigutusi kaasa. Korrake, kui
lapsed seda soovivad.

Tehke päevad õnnelikuks

On silmad mul, et näha asju, mis on head, (osutage silmadele)
ja suu, mis tihti ennast naeratuseks seab. (osutage suule ja naeratage)
Kaks kõrva mul, et teisi kuulata, (pange käed anumakujuliselt kõrvadele)
ja kahe käega võin ma töötada. (tehke, nagu korjaksite mänguasju kokku)

Mul süda tuksub armastuses vaid (pange käed südamele)
ja teel, mis õige on, kuid pole kuigi lai (näidake kui kitsas on tee)
mu jalakesed vapralt samme seavad, (paigalkõnd)
sest mis on õige, alati nad teavad.

3. Laulge või lugege laulu „Issand andis mulle templi“ (Kiriku lauluraamat, lk 62–63).
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34.
õppetund

EESMÄRK Innustada igat last väljendama armastust teiste vastu heade sõnade ja heade
tegudega.

ETTEVALMISTUS 1. Uurige palvemeelselt Matteuse 7:12; Markuse 10:13–16; Luuka 10:30–37 ja
Johannese 13:34.

2. Korrake 19. õppetunnist üle lugu, kuidas Jeesus tegi terveks pimeda mehe 
(vt Johannese 9:1–7).

3. Valmistage iga klassisoleva lapse jaoks paberist süda. Kirjutage igale
südamele „Ma armastan sind.”

4. Vajalikud õppevahendid:
a. Piibel.
b. Pilt 1-3 „Jeesus Kristus” (Kunstitööd evangeeliumist 240; 62572), pilt 1-43

„Jeesus teeb pimeda terveks” (Kunstitööd evangeeliumist 213, 62145), pilt
1-48 „Lapsed mängivad klotsidega”, pilt 1-62 „Hea samaarlane” (Kunstitööd
evangeeliumist 218, 62156).

5. Tehke vajalikud ettevalmistused igaks täiendavaks tegevuseks, mida tahate
kasutada.

ÕPITEGEVUS Paluge ühel lapsel teha alguspalve.

Tähelepanu 
koondav tegevus

Näidake pilti 1-48 „Lapsed mängivad klotsidega”.

• Mida need lapsed teevad?

• Mida te arvate, kas need lapsed on sõbrad?

• Kuidas sõbrad üksteist kohtlevad?

Tuletage lastele meelde, et sõbrad on üksteise vastu lahked. Kui me oleme teiste
vastu lahked, näitame me neile oma armastust.

Laul Laulge või lugege lastega laulu „Jesus Said Love Everyone“ (Jeesus ütles:
„Armasta igaüht“) (Children’s Songbook, lk 61) tõlget, tehes liigutusi kaasa:

Jeesus ütles: igaüht (siruta käed laiali)
armastama peab! (aseta käed südamele)
Teisi hoides nemadki (rista käed, nagu kallistaksid iseennast)
armastavad mind. (aseta käed südamele)

Jeesus näitas armastust teiste vastu ja oli lahke

Näidake pilti 1-3 „Jeesus Kristus” ja rääkige lastele, et Jeesus ütles meile, et me
kohtleksime teisi nii, nagu me tahaksime, et nemad meid kohtleksid. Näidake
Piiblit ja lugege Matteuse 7:12 lõpetades sõnadega „... tehke ka neile”.
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Selgitage, et selle pühakirjakoha tähendus on, et kui me tahame, et teised olek-
sid meie vastu lahked, peame me olema lahked nende vastu.

Lugu Asetage välja pilt 1-43 „Jeesus teeb pimeda terveks”. Paluge lapsi, et nad aitak-
sid teil jutustada pildil kujutatud lugu (vt Johannese 9:1–7).

• Kuidas näitas Jeesus üles lahkust pimeda mehe vastu?

Lugu Jutustage lugu, kuidas Jeesus väikesi lapsi õnnistas, nagu on kirjas Markuse
10:13–16.

• Kuidas näitas Jeesus üles lahkust laste suhtes?

Rõhutage, et Jeesus pühendas oma elu teiste inimeste aitamisele. Jeesus näitas
teiste vastu üles armastust ja oli lahke. Selgitage, et Jeesus käskis meil üksteist
armastada. Lugege lastele ette Johannese 13:34. Laske lastel öelda mõned kor-
rad: „Armasta[ge üksteist] nõnda, nagu mina teid olen armastanud.”

Laul Laulge või lugege lastega laulu „Love One Another" (Armasta kõiki) (Children’s
Songbook, lk 136).

Armasta kõiki
nii nagu mina.
Uus käsk see teile:
armasta kõiki!
Mõistavad kõik siis,
et te minu jüngrid,
kui armastus
on teie keskel.

(© 1961, 1989 Luacine C. Fox. Kasutatud autori loal.)

Me saame näidata armastust teiste vastu, kui oleme lahked.

Lugu Näidake pilti 1-62 „Hea samaarlane” ja jutustage lugu heast samaarlasest, nagu
see on kirjas Luuka 10:30–37.

• Kes oli selles loos lahke?

• Mida tegi samaarlane vigasaanud mehe abistamiseks?

Aidake lastel mõelda, kuidas nad saavad teiste vastu lahked olla. Laske neil rää-
kida oma mõtetest teistele klassikaaslastele.

Selgitage, et mõnikord on raske olla lahke kellegi vastu, kes tundub olevat eba-
sõbralik või meist erinev. Aidake lastel mõista, et igaüks tahab, et teda koheldaks
lahkelt. Isegi kui inimesed tunduvad olevat ebasõbralikud või meist erinevad (näi-
teks kui neil on teistsugust värvi nahk või mingi puue), peaksime me neid ikkagi
lahkelt kohtlema.

Rääkige, kui tähtis on väljendada armastust ja lahkust oma perekonnas.

• Kuidas te saate näidata armastust oma isa vastu? Ema vastu? Vendade ja
õdede vastu?

Rõhutage, et kui me oleme oma pereliikmete vastu lahked, ei ole õnnelik mitte
üksnes meie pere, vaid ka Taevane Isa ja Jeesus on õnnelikud.



137

Selgitage, et mõnikord võtavad titad või väikesed lapsed teile kuuluvaid asju või
lõhuvad need ära. Aidake lastel mõista, et väike laps ei mõista alati, mida ta
teeb. Me peame kohtlema neid lahkelt ja nendega mitte pahandama. Kui meil on
asju, mis võivad katki minna, peaksime me püüdma neid hoida väikestele lastele
kättesaamatus kohas.

• Kuidas me saame Taevasele Isale ja Jeesusele oma armastust näidata?

Rõhutage, et me saame näidata Taevasele Isale ja Jeesusele armastust pidades
kinni käskudest, olles kirikus aupaklik ja meid ümbritsevate inimeste vastu lahke
ja abivalmis.

Me saame näidata armastust lahkelt rääkides

Tegevus Paluge lastel järgida alljärgnevaid korraldusi. Pärast laste igat tegevust tänage
neid korralduste täitmise eest.

1. Palun tõuske püsti.

2. Palun istuge.

3. Palun tõuske püsti ja pöörake ringi. Palun istuge. Palun tõuske uuesti püsti.

4. Palun tõstke käed üles.

5. Palun istuge vaikselt toolidele.

• Milliseid viisakaid ja lahkeid sõnu ma kasutasin?

• Kuidas te ennast tunnete, kui keegi ütleb teile „palun” ja „aitäh”?

Aidake lastel mõista, et kui me soovime, et teised meiega lahkelt räägiksid,
peaksime nendega samuti lahkelt rääkima.

Tuletage lastele meelde teisi viisakaid väljendeid, nagu „andke andeks” ja „va-
bandage mind, palun” ning olukordi, mille puhul neid väljendeid tuleks kasutada.
Küsige järgmisi või nendega sarnaseid teie kultuuriruumi sobivaid küsimusi:

• Kuidas te viisakalt paluksite vett juua?

• Mida te peaksite ütlema, kui keegi teile midagi kingib?

• Mida te võite öelda, kui keegi jääb teie pärast kurvaks?

• Mida te võite öelda, et viisakalt kellegi tähelepanu pälvida?

Selgitage, et isegi kui teised mõnikord räägivad meiega ebasõbralikult, peaksime
meie ikkagi nendega lahkelt rääkima.

Laul Laulge lastega veel kord laulu "Jesus Said Love Everyone" 
(Jeesus ütles: „Armasta igaüht!“).

Tunnistus Kiitke lapsi selle eest, et nad olid lahked, tuues konkreetseid näiteid. Selgitage,
et kuna Taevane Isa ja Jeesus armastavad igaüht, on nad rõõmsad, kui näevad,
et me oleme üksteise vastu lahked. Tunnistage, et Taevane Isa ja Jeesus taha-
vad, et me oleksime lahked. Andke igale lapsele paberist süda. Rääkige lastele,
mida südametele on kirjutatud, ja öelge lastele, et te armastate neid.

34. õppetund
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TÄIENDAVAD
TEGEVUSED Valige mõned neist tegevustest kasutamiseks õppetunni jooksul.

1. Lugege järgmisi näiteid (või mõelge ise midagi välja) ja laske lastel hoida
paberist südameid üleval, kui kirjeldatav tegevus on lahke ja väljendab
armastust. Laske neil südameid oma süles hoida, kui tegevus pole sõbralik või
ei väljenda armastust.

• Mängus kordamööda osalemine.

• Porisemine.

• Haiget saanud lapse aitamine.

• Kellegi löömine, kes meid pahandas.

• Kogudusehoones aupaklikult ringi liikumine.

• „Palun” ja „aitäh” ütlemine.

• Kellelegi ukse avamine.

• Kirikus lärmamine.

• Koristada aitamine.

Tuletage lastele meelde, et kui me oleme teiste vastu lahked, väljendame me
oma armastust ning Taevane Isa ja Jeesus on meie üle rõõmsad.

2. Mõelge mitmetele tavaolukordadele, kus lastel on võimalus olla lahked ja
näidata teiste vastu armastust. Kirjutage need olukorrad paberilehekestele ja
laske igal lapsel valida üks paberileheke. Lugege iga olukord ette ja laske
lapsel, kes selle valis, rääkida, kuidas selles olukorras käituda. Soovi korral
võite te kasutada järgmisi näiteid:

• Sa mängid sõbraga ning ruumi tuleb veel üks laps. Mida sa peaksid tegema?

• Sina ja õde tahate mängida ühe ja sama mänguasjaga. Mida sa peaksid
tegema?

• Su väikevend võttis mõne sinu asja. Mida sa peaksid tegema?

3. Arutage, tuues teie kogudusele või piirkonnale omaseid näiteid, kuidas olla
lahke ja armastav nendega, kellel on mingi puue. Aidake lastel välja mõelda
konkreetseid olukordi, kus nad saaksid puudega inimesi aidata.

• Kuidas me saame väljendada armastust kellegi vastu, kes ei näe?

• Kuidas me saame väljendada armastust kellegi vastu, kes ei kuule?

• Kuidas me saame väljendada armastust kellegi vastu, kes on ratastoolis või
kõnnib karkudega?

4. Aidake lastel mõista, et kuigi mõned inimesed räägivad teistsugust keelt kui
teie või neil on teistsugune nahavärv, oleme me kõik Taevase Isa lapsed. Me
peaksime kõik üksteise vastu lahked olema. Me peaksime kohtlema igaüht nii,
nagu me tahame, et meid koheldaks.
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TÄIENDAVAD
TEGEVUSED
VÄIKSEMATELE
LASTELE 1. Laulge „Headus just algab siit” (Kiriku lauluraamat, lk 63).

2. Lugege lastega järgmist luuletust, tehes liigutusi kaasa:

Naeratus on väga nakkav (tõstke suunurgad naeratuseks üles)
ja kui kurbus külge hakkab, (laske suunurgad alla, nagu oleksite kurb)
püüa naeratada vaid – (tõstke suunurgad naeratuseks üles)
muutud rõõmsaks sedamaid! (naeratage)

(Kohandatud Pat Grahami luuletusest „Feeling Glad,” Friend, märts 1990, lk 21.)

34. õppetund
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EESMÄRK Aidata igal lapsel mõista, kui tähtis on loomade vastu lahke olla.

ETTEVALMISTUS 1. Uurige palvemeelselt järgmisi pühakirjakohti: 1. Moosese 2:19–20; 6–8.

2. Vajalikud õppevahendid:
a. Piibel.
b. Pilt 1-28 „Loomine: elusolendid” (Kunstitööd evangeeliumist 100, 62483), pilt 1-

30 „Noa ja tema laev koos loomadega” (Kunstitööd evangeeliumist 103, 62305).

3. Tehke vajalikud ettevalmistused igaks täiendavaks tegevuseks, mida tahate
kasutada.

ÕPITEGEVUS Paluge ühel lapsel teha alguspalve.

Tähelepanu 
koondav tegevus

Mängige, et te olete mõni loom, keda lapsed teavad. Laske lastel arvata, milline
loom te olete. Andke igale lapsele võimalus mängida, et ta on loom, samal ajal
kui teised lapsed arvavad, mis loom ta on.

Aadam andis kõikidele loomadele nime

Tuletage lastele meelde, et Taevase Isa juhatuse järgi lõi Jeesus Kristus kõik loo-
mad, kalad, linnud ja putukad Maa peal. Näidake Piiblit ja selgitage, et pühakir-
jad jutustavad meile, et Aadam andis kõikidele loomadele nime (vt 1. Moosese
2:19–20). Näidake pilti 1-28 „Loomine: elusolendid”.

• Mis on sellel pildil olevate loomade nimed? (Laske lastel näidata kordamööda
pildil olevaid loomi ja öelda nende nimed.)

Taevane Isa ja Jeesus Kristus tahavad, et me oleksime loomade vastu
lahked

Lugu Näita pilti 1-30 „Noa ja tema laev koos loomadega” ning korrake lugu Noast ja
tema laevast, nagu see on kirjas 1. Moosese peatükkides 6–8. Rõhutage, et up-
pumisest päästeti igast liigist vähemalt kaks looma. Taevane Isa ja Jeesus ar-
mastavad loomi ja tahavad, et nad oleksid maa peal.

• Miks pani Noa loomad laeva?

• Milliste loomade eest olete te tänulikud, et Noa nad laeva pani?

• Mida te arvate, kuidas Taevane Isa ja Jeesus tahavad, et me loomi kohtleksime?

Lugu Jutustage oma sõnadega järgmine lugu president Spencer W. Kimballist, Kiriku
kaheteistkümnendast presidendist:

Kui president Spencer W. Kimball poiss oli, oli tema tööks viia lehmad kodust poo-
leteise kilomeetri kaugusel asuvale karjamaale. Ühel päeval tegi ta endale ragulka,

35.
õppetund
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mänguasja, mille abil ta võis lasta kive aiapostide ja puutüvede pihta. Ta muutus
laskmises väga osavaks ja võis tabada puud või aiaposti, mis oli kaugel eemal.

Tee ääres, mida mööda ta lehmi karjamaale viis, kasvasid kõrged puud. Spencer
märkas, et puude otsas oli palju väikeseid linde. Linde nähes tekkis tal kiusatus
nende pihta lasta, et näha, kui täpne laskja ta on. Kuid siis meenus talle laul,
mida ta Algühingus laulis. Seal öeldi: „Ärge tapke väikseid linnukesi… Maa on
Jumala oma ja Ta on andnud toitu nii väikesele kui suurele.” Spencer mõtles
nende sõnade peale. Ta otsustas, et linnud on Taevasele Isale tähtsad ja pole
õige neid tappa. Niisiis hoolitses ta alati selle eest, et sihtida oma ragulkast sin-
na, kus linnukesed pihta ei saaks (vt Conference Report, apr 1978, lk 71 või
Ensign, mai 1978, lk 47).

• Kuidas näitas Spencer W. Kimball üles lahkust lindude vastu?

Rääkige lastele, et Taevane Isa ja Jeesus tahavad, et me oleksime kõikide loo-
made vastu lahked.

Laul Laulge „Headus just algab siit” (Kiriku lauluraamat, lk 63) või lugege selle laulu sõnu.

Teil sooviksin head ma kõigile.
Näib mulle õige nii.
Ja ma ütlengi iseendale:
„Headus just algab siit!”

• Kas teil on lemmikloomi?

Tegevus Paluge lastel rääkida oma lemmikloomadest ja sellest, kuidas nad nende eest
hoolitsevad. Lugege järgmisi lauseid ja laske lastel tõsta pöial üles, kui lause väl-
jendab lemmikloomade lahket kohtlemist. Laske neil pöörata pöial allapoole, kui
see on lemmikloomade ebasõbralik kohtlemine.

• Ma annan neile iga päev head süüa.

• Ma unustan neile süüa anda.

• Ma unustan neile vett anda.

• Ma hoolitsen selle eest, et neil oleks alati joomiseks ees värske vesi.

• Ma valmistan neile turvalise ja mugava magamisaseme.

• Ma hoian neid päev otsa kinni palavas kohas.

• Ma kohtlen neid armastuse ja tähelepanuga.

Tunnistus Tuletage lastele meelde, et Jeesus lõi kõik loomad ja et see on osa Taevase Isa
plaanist. Taevane Isa ja Jeesus tahavad, et me oleksime loomade vastu lahked.
Rääkige, mida te tunnete lemmikloomade või teiste loomade vastu.

TÄIENDAVAD
TEGEVUSED Valige mõned neist tegevustest õppetunnis kasutamiseks.

1. Tehke igale lapsele õppetunni materjali lõpus olevast jänese pildist koopia ja
laske lastel see ära värvida. Liimige igale jänesele vatist kohev saba taha.

2. Laulge või lugege laulu „Mu Taevane Isa armastab mind“. Laulu leiate 6.
õppetunnist või Algühingu laulumapist.
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3. Kasutage õngeritva 11. õppetunnist ja õpikuga kaasasolevaid väljalõigatud
siluettpilte loomadest ning laske lastel kordamööda loomi püüda. Kui iga laps
on looma kätte saanud, laske lastel kordamööda oma loomi näidata ja rääkida,
mida nad nende kohta teavad.

4. Tehke rinnasilt, kus on kirjas „Ma olen loomade vastu lahke”, mille iga laps
saab koju viia.

5. Tehke lastega järgmist sõrmemängu:

Mu väike kiisu

Puu otsa ronis väike Miisu. („jookske”parema käe näppudega mööda vasakut
käsivart üles)
Sealt vaatab mind mu kiisu. (laske paremal käel puhata vasakul õlal)
Kui toitu talle kaussi kallan, (moodusta vasaku käega kauss)
ta ruttu tuleb sööma alla. („jookske” näppudega mööda käsivart alla)

6. Paluge lastel püsti tõusta ja lugege neile ette järgmine luuletus, tehes liigutusi
kaasa:

Noa

Noa pidi ehitama laeva suure (näidake kätega laeva suurust)
ja ehituslaadilt täiesti uue.
Jumal Noale nõu andis,
Noa laudu kokku kandis. (tehke, nagu kannaksite midagi)

Kui sai valmis laeva kere,
Noa kutsus oma pere. (viibake käega)
Loomad tulid kahekaupa kokku, (tõstke kaks sõrme püsti)
enne ärasõitu löödi lokku. (liigutage rusikas kätt edasi-tagasi)

Suured pilved tõusid taeva, (joonistage õhus pilv)
vihma voolas mööda laeva. (tõstke käed ja langetage need, liigutades sõrmi,
nagu sajaks vihma)
Vette kadus sokke, saapaid, kingi,
laev see sõitis laineid mööda ringi. (joonistage õhus laineid)

Lõpuks tuli päike välja taas, (tehke kätega suur ring)
hakkas kiirelt kuivatama maad.
Jumal oli Noa pere säästnud,
loomad hukkumisest päästnud.

Rõõmsalt välja tuldi laevast, (keksige kohapeal)
langeti põlvili, tänati taevast. (käed rinnale, peopesad vastamisi, langetage pea)
Elu hakkas otsast peale,
tänu Taevaisale heale.

(Kohandatud Beverly Spenceri luuletusest.)

TÄIENDAVAD
TEGEVUSED
VÄIKSEMATELE
LASTELE 1. Laske lastel rääkida oma lemmikloomadest või sellest, millist lemmiklooma nad

endale tahaksid. Arutage lastega, kuidas me peaksime lemmikloomi kohtlema
ja nende eest hoolitsema.
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2. Lugege laulu „The World Is So Big“ (Maailm on nii suur) (Children’s Songbook,
lk 235) tõlget, tehes liigutusi kaasa:

Maailma on nii suur ja nii ümar,
(tee kätega suur ring)

kõik Jumala loodud on see:
mäed, orud ja metsapuud kõrged,
(näita käega mäge ja tasandikku)

loomad suured ja väikesed.
(kükita, siruta end suureks)

Maailma on nii suur ja nii ümar, (tee kätega suur ring)
Jumal hoiab ja õnnistab meid.

2. Näidake kordamööda loomade väljalõigatud siluettpilte ja laske lastel rääkida,
mida nad iga looma kohta teavad, nagu näiteks: kus nad elavad, millist häält
nad teevad ja mis meile selle looma juures meeldib.

35. õppetund
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36.
õppetund

EESMÄRK Aidata igal lapsel olla teistele heaks eeskujuks, järgides Jeesuse eeskuju.

ETTEVALMISTUS 1. Uurige palvemeelselt Matteuse 4:19; Luuka 19:1–10; Johannese 13:15 ja
3. Nefi 17:11–24.

2. Vajalikud õppevahendid:
a. Piibel ja Mormoni Raamat.
b. Mitmed paberist välja lõigatud jalajäljed.
c. Pilt 1-3 „Jeesus Kristus” (Kunstitööd evangeeliumist 240; 62572), pilt 1-63

„Sakkeus puu otsas”, pilt 1-64 „Jeesus palvetab koos nefilastega” (62542).

3. Tehke vajalikud ettevalmistused igaks täiendavaks tegevuseks, mida te
kasutada tahate.

ÕPITEGEVUS Paluge ühel lapsel teha alguspalve.

Tähelepanu 
koondav tegevus

Laulge või lugege lastega laulu „Do As I’m Doing“ (Tee nii kuis mina) (Children’s
Songbook, lk 276). Laulu leiate Algühingu laulumapist. Laske lastel järgida iga-
suguseid liigutusi, näiteks käte ringe, plaksutamist või linnuna lendamist.

Tee nii kuis mina,
järgi, järgi mind!
Tee nii kuis mina,
järgi, järgi mind!
Kõrgel või siis madalas,
kiiresti või aeglaselt.
Tee nii kuis mina,
järgi, järgi mind!
Tee nii kuis mina,
järgi, järgi mind!

(© 1963 Kõik õigused kuuluvad D. C. Heath and Company-le. Kasutatud autori loal.)

Selgitage lastele, et nad tegid liigutusi järgi, järgisid nad eeskuju. Kellegi eeskuju
järgides, teeme sama, mida tema teeb. Rääkige lastele, et Jeesus kutsus inimesi
Teda järgima. Lugege Matteuse 4:19.

Taevane Isa saatis Jeesuse Kristuse maa peale meile eeskujuks

Asetage välja pilt 1-3 „Jeesus Kristus”. Selgitage, et üheks põhjuseks, miks
Jeesus maa peale tuli, oli olla meile eeskujuks ja näidata meile, kuidas elada.
Jeesus oli täiuslik. See tähendab, et Ta tegi kõike õigesti. See, kuidas Ta maa
peal olles elas, on eeskujuks, kuidas meie peaksime püüdma elada.

Avage Piibel ja lugege lastele ette Johannese 13:15. Rääkige lastele, et need on
Jeesuse sõnad. Rõhutage, et me tahame olla nagu Jeesus ja järgida Tema eeskuju.
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Laul Paluge lastel laulda või lugeda laulu „I’m Trying to Be like Jesus“ (Kui Jeesus ma
olla püüan) (Children’s Songbook, lk 78) algust. Leiate laulu Algühingu laulumapist.

Kui Jeesus ma olla püüan.
Ma Teda järgin.
Ja püüan armastada,
just nii nagu Temagi.

(© 1980 Kõik õigused kuuluvad Janice Kapp Perry-le. Kasutatud autori loal.)

• Milliseid asju me peaksime tegema, kui püüaksime olla nagu Jeesus?

Lugu Näidake pilti 1-63 „Sakkeus puu otsas” ning jutustage lugu Jeesusest ja
Sakkeusest, nagu on kirjas Luuka 19:1–10. Selgitage, et olles Sakkeusega lahke
oli Jeesus meile heaks eeskujuks. Kuigi Sakkeus ei meeldinud teistele inimeste-
le, tahtis Jeesus minna tema majja ja olla tema sõber.

• Miks oli Jeesus Sakkeuse vastu lahke? (Vaata Luuka 19:5.)

• Mida te arvate, kuidas Sakkeus ennast tundis, kui Jeesus tema vastu lahke oli?

Laul Laulge või lugege laulu „Jesus Said Love Everyone“ (Jeesus ütles: „Armasta
igaüht!“) (Children’s Songbook, lk 61), tehes liigutusi kaasa:

Jeesus ütles: igaüht (siruta käed laiali)
armastama peab! (aseta käed südamele)
Teisi hoides nemadki (rista käed, nagu kallistaksid iseennast)
armastavad mind. (aseta käed südamele)

Lugu Näidake pilti 1-64 „Jeesus palvetab koos nefilastega” ja jutustage lugu, kuidas
Jeesus palvetas nefilaste laste eest, nagu on kirjas 3. Nefi 17:11–24. Selgitage,
et Jeesus näitas oma eeskujuga, et me peaksime teiste eest palvetama.

• Kelle eest Jeesus palvetas? (Vt 3. Nefi 17:21.)

• Mida te arvate, mida tundsid lapsed Jeesuse vastu, kui Ta nende eest
palvetas?

• Kelle eest saame meie palvetada?

Arutlege inimeste üle, kelle eest me saame palvetada, nagu näiteks pereliikmed,
haiged, misjonärid ja meie Kiriku juhid.

Tegevus Asetage pildid 1-63 „Sakkeus puu otsas” ja 1-64 „Jeesus palvetab koos nefilaste-
ga” ruumi vastasseintele ja asetage põrandale paberist jalajäljed, mis viivad mõle-
ma pildi juurde. Laske lastel taas laulda või lugeda laulu „Kui Jeesus ma olla
proovin” algust, kui nad lähevad kummagi pildi juurde mööda mahapandud jälgi.

Peatuge kummagi pildi juures ja laske lastel jutustada loost nii palju, kui nad mä-
letavad. Aidake lastel mõelda, kuidas nad saavad olla igas olukorras heaks ees-
kujuks, nagu oli Jeesus. Näiteks, nad võivad anda mängimiseks oma mänguasju
või mängida lapsega, kes vajab sõpra (Sakkeus), ja nad võivad palvetada kellegi
eest, kes on haige või vajab erilist abi (nefilaste laste eest palvetamine).

Aidake lastel mõista, et kui nad on teiste vastu armastavad, olles lahked ja nen-
de eest palvetades, siis järgivad nad Jeesuse eeskuju. Nad on ka teistele ini-
mestele heaks eeskujuks.
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Laul Laulge või lugege laulu „I’m Trying to Be Like Jesus“ (Kui Jeesus ma olla püüan)
(Children’s Songbook, lk 78) refrääni, tehes liigutusi kaasa. Laulu leiate
Algühingu laulumapist.

Jeesuse moodi nüüd sa armasta. (kallista ennast)
Kõigile jaga sa lahkust (suruge kõrvalseisja kätt)
ka oma kõikides tegudes, mõtetes. (suruge üks käsi rusikasse, nagu see oleks
kellegi pea ja silitage seda teise käega)
Sest just nii Ta meid õpetas. (pange käed raamatuna kokku).

(© 1980 Kõik õigused kuuluvad Janice Kapp Perry-le. Kasutatud autori loal.)

Me võime olla teistele heaks eeskujuks

Selgitage, et just nii, nagu lapsed järgisid Jeesuse eeskuju, vaatasid teised ini-
mesed neid ja järgisid nende eeskuju.

Tegevus Paluge ühel lapsel tulla klassi ette ja olla mängujuht. Paluge sel lapsel teistele te-
gevusi ette näidata, näiteks käsi plaksutada, end ümber pöörata või kohapeal
hüpata. Laske ka teistel lastel mängujuhtideks olla.

Selgitage, et on palju tähtsamaid viise, kuidas eeskujuks olla, kui see, kuidas
oma keha liigutada. Rääkige lastele, et nad saavad olla heaks eeskujuks, tehes
häid asju, näiteks rääkides tõtt, kuuletudes oma emadele ja isadele, andes oma
mänguasju ka teistele mängida, olles kirikus aupaklik ja abistades oma peret.

• Kuidas te saate olla teistele heaks eeskujuks?

Laske igal lapsel mõelda välja, kuidas ta saab olla heaks eeskujuks ja rääkida
klassile, mida ta kavatseb teha.

Tunnistus Rääkige sellest, kuidas teie olete järginud kellegi head eeskuju. Tunnistage, kui
tähtis on Jeesuse eeskuju järgimine. Innustage lapsi olema teistele heaks eesku-
juks, tehes seda, mida teeks Jeesus.

TÄIENDAVAD
TEGEVUSED Valige mõned neist tegevustest õppetunnis kasutamiseks.

1. Valmistage igale lapsele lihtne kroon või kübar. Kirjutage igale kroonile või
kübarale „Ma võin olla heaks eeskujuks”. Rääkige sellest, kuidas lapsed
saavad nädala jooksul olla heaks eeskujuks.

2. Laulge laulu „Jesus Loved the Little Children“ (Jeesus armastas väikesi lapsi)
(Children’s Songbook, lk 59). Laulu tõlke leiate 6. õppetunnist.

3. Näidake taskulampi või mingit muud väikest valgustit. Pange see põlema ja
arutage, kuidas taskulambi valgus inimesi aitab. Lugege valjusti 3. Nefi 12:16
esimest lauset. Selgitage lastele, et kui nad on heaks eeskujuks, siis on nad
nagu väikesed valguskiired, sest teised inimesed vaatavad ja järgivad neid.
Laske ühel lapsel hoida taskulampi ja teisi ruumis ringi juhatada. Korrake
tegevust, kuni iga laps, kes on soovinud, on saanud teisi juhatada.

4. Paluge lastel püsti tõusta ja lugege neile ette järgmine luuletus, tehes liigutusi
kaasa:

36. õppetund
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Jeesus armastab väikseid lapsi

Väiksed lapsed jooksid tänavatel ringi, (paigaljooks)
mööda teid, mis tolmuseks tegi nende kingi. (näidake jalgade suunas)
Rahvahulgast tahtsid kõik nad läbi minna (mängige, nagu lükkaksite inimesi eemale)
enne veel, kui Jeesus ise jõuab sinna. (tõuske kikivarvule ja vaadake ringi)
Inimesed pahandasid: „Meil laske rahus olla!” (sirutage käsi välja, nagu
ütleksite „stopp”),
Siis kõlas: „Laske lapsukesed minu juurde tulla!” (viibake käega)
Nii ütles neile Jeesus, kes armas on ja hea. (tehke põsele pai)
Ta õpetas, et lapsi armastama peab. (kallistage ennast)

(Kohandatud Margaretta Harmoni teosest Bible Story Finger Plays and Action
Rhymes, Cincinnati: Standard Publishing, 1964, lk 27.)

TÄIENDAVAD
TEGEVUSED
VÄIKSEMATELE
LASTELE 1. Paluge lastel korrata sõna „eeskuju”. Rääkige neile, et heaks eeskujuks võib

olla keegi, kelle sarnased me tahame suureks saades olla. Meie vanemad
võivad olla meile heaks eeskujuks. Paluge lastel rääkida, kuidas nende
vanemad nende eest hoolitsevad või neid õnnelikuks teevad.

2. Laske lastel lugeda või laulda laulu „Fun To Do“ (Tore töö) (Children’s
Songbook, lk 198) sõnadega „Aidata ema tore töö, tore töö, jah tore töö!
Aidata ema tore töö, jah, tore, tore töö!“ Korrake laulu lauldes isast, vennast,
õest, tädist, onust.

3. Mängige lastega mängu „Tee nii kuis mina”. Paluge lastel seista rivvi. Esimene
laps rivis jookseb, keksib, hüpleb või liigub muudmoodi ruumi teise otsa.
Teised lapsed järgivad tema eeskuju. Esimene laps läheb seejärel rivi lõppu ja
järgmisest lapsest saab uus mängujuht. Korrake, kuni iga laps on saanud olla
mängujuht.
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EESMÄRK Suurendada iga lapse soovi olla aus.

ETTEVALMISTUS 1. Uurige palvemeelselt järgmisi pühakirjakohti: 2. Moosese 20:15–16; Alma
53:16–22; 56:44–57 ja 13. usuartiklit.

2. Valmistage iga lapse jaoks paberist või riidest lihtsad peavõrud või -paelad.
Kirjutage igale peapaelale: „Ma võin olla aus”.

3. Vajalikud õppevahendid:
a. Piibel ja Mormoni Raamat.
b. Nööp või muu väike ese.
c. Pilt 1-13 „Joseph Smith” (Kunstitööd evangeeliumist 400, 62449), pilt 1-65

„Kaks tuhat noort sõjameest” (Kunstitööd evangeeliumist 313, 62050).

4. Tehke vajalikud ettevalmistused igaks täiendavaks tegevuseks, mida tahate
kasutada.

ÕPITEGEVUS Paluge ühel lapsel teha alguspalve.

Tähelepanu 
koondav tegevus

Paluge ühel lapsel tulla klassi ette. Pigistage oma käed kokku, hoides peos nööpi
või muud väikest eset. Paluge teistel lastel oma käed välja sirutada. Astuge ühe
lapse juurest teise juurde. Poetage nööp ühe lapse pihku. Paluge kõigil lastel
käed rusikasse pigistada, nagu oleks nööp nende käes. Hüüdke: „Nööp, nööp,
kelle käes on nööp?” Laske klassi ees oleval lapsel arvata, millise lapse käes on
nööp, küsides: „(Nimi), kas nööp on sinu käes?” Öelge lastele, et nad peavad
vastama ausalt: „Ei, mul ei ole nööpi!” või „Jah, nööp on minu käes!”

Mängige mängu mitu korda, lastes ka teistel lastel arvata ja nööpi edasi anda.
Kiitke lapsi selle eest, et nad on ausad.

Taevane Isa ja Jeesus Kristus tahavad, et me oleksime ausad

Näidake pilti 1-13, „Joseph Smith”. Rääkige lastele, et prohvet Joseph Smith kirjutas
13. usuartiklis: „Me usume, et tuleb olla aus”. Aidake lastel see lause pähe õppida.

• Mida tähendab olla aus?

Selgitage, et aus olla tähendab rääkida tõtt, mitte võtta asju, mis kuuluvad kelle-
legi teisele, ja kohelda teisi inimesi õiglaselt.

Näidake Piiblit ja rääkige lastele, et Mooses tõi oma rahvale kümme käsku (vt
2. Moosese 20). Selgitage, et Taevane Isa ja Jeesus andsid Moosesele aususe
kohta kaks käsku: „Sa ei tohi varastada!” ja „Sa ei tohi tunnistada oma ligimese
vastu valetunnistajana!” Lugege ette 2. Moosese 20:15–16.

37.
õppetund
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• Mida tähendab varastada?

Selgitage, et valetunnistuse andmine tähendab millegi sellise ütlemist, mis ei ole õige.

Laul Laulge või lugege laulu „I Believe in Being Honest“ (Usun, olla tuleb aus)
(Children’s Songbook, lk 149) algust.

Usun, aus meil tuleb olla,
tuleb olla õiglane.
Selline ma tahan olla
kõiges, mida ütlen, teen.

Tegevus Öelge lastele erinevaid tegevusi. Paluge lastel püsti tõusta, kui tegevus on aus ja is-
tuda kui tegevus on ebaaus. Kasutage järgmisi näiteid või mõelge ise midagi välja:

• Maiustuse võtmine, kui ema on teil palunud seda mitte teha.

• Tõe rääkimine oma tegude kohta.

• Millegi võtmine, mis ei kuulu teile.

• Tunnistamine, et olete teinud midagi valesti.

• Väitmine, et keegi teine tegi midagi valesti, kui tegelikult tegite seda teie.

• Raha või mingi asja leidmine, mis kuulub kellelegi teisele, ja selle omanikule
tagasi andmine.

Paluge lastel rääkida kogemustest, mil nad on olnud ausad.

• Kuidas te ennast tunnete, kui te olete ausad?

• Kuidas te ennast tunnete, kui te ei ole olnud ausad?

• Miks te kardate mõnikord aus olla? (Teid võidakse karistada või see võib
kedagi kurvastada.)

Aidake lastel mõista, et me tunneme ennast paremini, kui oleme ausad, kuigi aus
olla on mõnikord raske.

Meid õnnistatakse, kui me oleme ausad

Lugu Näidake pilti 1-65 „Kaks tuhat noort sõjameest”. Jutustage lugu kahest tuhandest
noorest sõjamehest, nagu on kirjas Alma 53:16–22 ja 56:44–57, eriti aga Alma
53:20–21. Selgitage, et üheks põhjuseks, miks need noored mehed olid nii silma-
paistvad, oli nende ausus. Lugege valjusti Alma 53:20 lõpp (alates „Nad olid me-
hed, kes olid alati ustavad…”). Selgitage, et ustav olla tähendab aus olla. Kuna
need noored sõjamehed olid ausad, olid nad lahingus kaitstud. Nad olid õnnista-
tud oma aususe, usu ja julguse tõttu. Ka meid õnnistatakse, kui me oleme ausad.

• Kuidas said need kaks tuhat noort sõjameest ausaks olemise eest õnnistatud?
(Vt Alma 56:54–56.)

Tegevus Pange lastele peapaelad pähe. Laske neil mängida, et nad on kaks tuhat noort
sõjameest, ja ruumis ringi marssida, kui teie rütmi plaksutate. Paluge neil marssi-
mine lõpetada, kui teie plaksutamise katkestate, ja paluge ühel lapsel rääkida,
kuidas ta saab aus olla. Hakake jälle plaksutama ja korrake tegevust, kuni iga
laps on saanud võimaluse vastata.
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Tunnistus Jätke oma tunnistus selle kohta, et Taevane Isa ja Jeesus tahavad, et me oleksi-
me ausad ja et me oleme õnnelikud, kui oleme ausad.

TÄIENDAVAD
TEGEVUSED Valige mõned neist tegevustest õppetunnis kasutamiseks.

1. Jutustage oma sõnadega järgmine lugu Jacob Hamblinist ja tema pojast:

Jacob Humblin oli üks esimesi teerajajaid, kes läks Lõuna-Utah’sse. Ta
armastas indiaanlasi, kes seal elasid, ja õppis rääkima nende keelt. Ta oli
indiaanlastega alati aus ja nad hakkasid teda usaldama. Ühel päeval saatis
Jacob oma poja ühe indiaanlase juurde poni tekkide vastu vahetama.
Indiaanlane vaatas poni põhjalikult läbi ja pani valmis virna tekke. Jacobi poeg
ütles: „Sellest ei piisa.” Indiaanlane pani tekke juurde. Kui Jacobi poeg arvas,
et tal on tekke piisavalt, sõitis ta koju, olles uhke, et ta oli saanud poni eest nii
palju tekke. Kui Jacob nägi, kui palju tekke ta poeg oli koju toonud, ei olnud ta
rõõmus. Poni ei olnud nii paljusid tekke väärt. Jacob sundis oma poega pooled
tekid indiaanlasele tagasi viima. Kui poiss tagasi läks, hakkas indiaanlane
naerma ja ütles: „Ma teadsin, et Jacob need tagasi saadab. ” (Vaata Jacob
Hamblin Jun, jutustanud Louise Lee Udall teoses „A Story to Tell”, Salt Lake
City Deseret Book Co, 1973–1975, lk 359–360.)

Selgitage, et indiaanlane teadis, et Jacob Hamblin oli aus mees ja et ta saadab
liigsed tekid tagasi. Indiaanlane võis Jacobit usaldada, sest too oli alati aus.
Laske lastel see lugu ette mängida või ümber jutustada.

2. Laulge või lugege laulu „Jesus Loved the Little Children“ (Jeesus armastas
väikesi lapsi) (Children’s Songbook, lk 59) 1. salmi tõlget. Laulu leiate 6.
õppetunnist.

3. Kasutage lihtsaid nukke, mis on tehtud sokkidest või paberkottidest, ja
mängige läbi olukordi, kus keegi peab valima, kas olla aus või mitte. Kasutage
järgmisi näiteid või mõelge ise midagi välja:

• Sa lõhkusid taldriku ja ema küsib, kes seda tegi.

• Sa aitad üles korjata kellegi mahapillatud raha ja sul on kiusatus osa sellest
endale jätta.

• Sa sõid kaks küpsist pärast seda, kui isa oli keelanud sul seda teha. Isa
küsib, kas sa sõid küpsiseid.

Laske lastel kordamööda nukke kasutades öelda, mida nad ühes või teises
olukorras tegema peaksid.

TÄIENDAVAD
TEGEVUSED
VÄIKSEMATELE
LASTELE 1. Küsige lastelt, kas ruumis on hobune. Rääkige neile, et isegi kui nad väga

hoolikalt otsiksid, ei leiaks nad ruumist hobust, sest seda ei ole seal. Oleks
ebaaus öelda, et ruumis on hobune. Küsige, kas nad näevad __________
(nimetage midagi, mida lastel on kerge leida). Selgitage, et oleks aus öelda, et
see asi on ruumis. Rääkige lastele, et kui nad ütlevad midagi, mis on õige ja
tõsi, on nad ausad.

37. õppetund
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2. Paluge lastel tõsta mõlemad käed, kui te ütlete midagi, mis on tõsi, ja
langetada mõlemad käed, kui te ütlete midagi, mis ei ole tõsi. Öelge lihtsaid,
kuid selgeid väiteid, nagu näiteks „Mul on lill juustes”, „Mul on kleit seljas”,
„Jaanil on punased püksid” või „Te istute toolidel”.

3. Laulge või lugege laulu „Õigesti tee, sammu tõe teel“ (Kiriku lauluraamat, lk
64–65).



Ma olen aupaklik
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38.
õppetund

EESMÄRK Innustada igat last näitama armastust Taevase Isa ja Jeesuse vastu, olles aupaklikud.

ETTEVALMISTUS 1. Uurige palvemeelselt 2. Moosese 3:1–10.

2. Vajalikud õppevahendid:
a. Piibel.
b. Pilt 1-19 „Kristus ja lapsed” (Kunstitööd evangeeliumist 216, 2467), pilt 1-66

„Mooses ja põlev põõsas” (Kunstitööd evangeeliumist 107, 62495), pilt 1-67
„Aupaklik klass”.

3. Tehke vajalikud ettevalmistused igaks täiendavaks tegevuseks, mida tahate
kasutada.

ÕPITEGEVUS Paluge ühel lapsel teha alguspalve.

Tähelepanu 
koondav tegevus

Paluge lastel panna käed rinnale vaheliti ja istuda vaikselt, kui teie laulate või loe-
te tasasel häälel laulu „Reverently, Quietly“ (Vaikselt me, austavalt) (Children’s
Songbook, lk 26). Kui laul on lastele tuttav, võivad nad kaasa laulda.

Vaikselt me, austavalt Jeesusele mõtleme,
Vaikselt me, austavalt laulame kõik Temale.
Vaikselt me, austavalt palvetame koos:
„Luba Pühal Vaimul Sa jääda meiega!“

Laulu lõppedes tänage lapsi vaikselt istumise eest.

Me saame olla kirikus aupaklikud

Näidake pilti 1-67 „Aupaklik klass”.

• Kus need lapsed on?

• Mida nad teevad?

• Mida te arvate, millest nad mõtlevad?

• Kuidas teie käitute, kui te Algühingusse tulete?

Selgitage, et kirikusse tulles peaksime me teatud viisil käituma. Seda käitumist
kutsutakse aupaklikkuseks.

Laske lastel paar korda öelda sõna „aupaklik”.

• Mida te arvate, mida tähendab olla aupaklik?

Selgitage, et aupaklikkus tähendab, et tehakse seda, mis näitab meie armastust
ja austust Taevase Isa ja Jeesuse vastu. Me võime väljendada neile oma armas-
tust järgmiselt (laske lastel seda, mida te ütlete, ette näidata):
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• kõndides vaikselt ja rääkides tasase häälega

• istudes vaikselt ning kuulates palveid ja õpetusi

• tõstes kätt, kui tahad midagi öelda

• hoides käsi rinnal risti

• hoides kogudusehoone puhtana.

Selgitage, et kui me neid asju teeme, teavad Taevane Isa ja Jeesus, et me neid
armastame ja et me oleme õnnelikud, et saame olla Kirikus.

Laul Laulge või lugege lastega laulu „I Want to Be Reverent“ (Sind tahan austada)
(Children’s Songbook, lk 28) tõlget. Soovi korral laulge uuesti.

Ma vaikselt nüüd olen,
sest armastan Sind ma,
aina vaikselt ma kuulan,
sest Sind tahan austada.

• Miks me peaksime Algühingus aupaklikud olema?

Tuletage lastele meelde, et kui me oleme aupaklikud, saame me kuulata oma
õpetajaid ja õppida Taevasest Isast ja Jeesusest. Kui me oleme aupaklikud, aita-
me me ka teistel aupaklikud olla.

• Missuguses hoones me praegu oleme?

• Kelle hoone see on?

Selgitage, et kogudusehoone kuulub Taevasele Isale ja Jeesusele. See on koht,
kuhu me tuleme, et õppida neist ja sellest, mida nemad tahavad, et me teeksime.

Tegevus Tehke koos lastega järgmist sõrmemängu. Mõelge ise välja liigutusi koguduse-
hoone kujutamiseks.

Kogudusehoone

Lapsed teate, see on kirik – kogudusehoone.
Siin me kokku pühapäeval, õed ja vennad, saame.
Maja valge on ja kena, mitu laia akent temal, 
külje peal on uhked uksed, laialt lahti nagu kutse – 
paluks sisse tulla!
Hoone ehitasid meile armastavad käed.
Meie tänu, kallis Isa, rõõmsaist silmist näed.
Hoone pühalik ja armas, igat moodi hea.
Käed me kokku paneme ja langetame pea.

• Nimetage mõned asjad, mida te peaksite kogudusehoones tegema?

• Nimetage mõned asjad, mida te ei peaks kogudusehoones tegema?

Aidake lastel mõista, et kogudusehoones võib teatud kohas ja teatud ajal joosta
ja mänge mängida, aga enamikus kohtades selles hoones ja eriti pühapäeviti
peaksime me olema aupaklikud. Juhtige tähelepanu sellele, et peale Algühingus
ja sakramendisaalis vaikselt istumise me kõnnime ja räägime vaikselt ka koridoris.
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Lugu Jutustage lugu sellest, kuidas teie klassi lapsed Algühingusse tulevad. Rääkige
sellest, kui elevil nad on, kui nad jooksevad ja hüplevad teel kiriku poole, kuidas
nad sisse astudes vaikselt kõnnivad ja mida nad teevad sakramendikoosoleku ja
Algühingu ajal ning pärast koridoris. Rõhutage, kui aupaklikud lapsed on, kui
nad kirikusse tulevad.

Laul Lugege laulu „Two Happy Feet“ (Kaks rõõmsat jalga) (Children’s Songbook, lk
270) tõlget, paludes lastel samal ajal klassis ettevaatlikult ringi kõndida, nii et
neid kuulda poleks.

Mul on kaks rõõmsat jalga, nende tähtsust ma ei salga.
Kuhu tahan ma vaid minna – jalad viivad kohe sinna.
Neil’ meeldib joosta, keksida
ja vahel lihtsalt trampida.
Kuidas Taevaisa kojas käituma nad peavad,
minu väiksed jalad väga hästi teavad.
Seal nad nõnda vaikselt edasi mind viivad,
nagu polekski mul jalgu, vaid on hoopis tiivad.

Me võime olla aupaklikud

Näidake pilti 1-19 „Kristus ja lapsed” ning rääkige oma tunnetest, kui te mõtlete
Jeesusele ja sellele, kui väga Ta meid armastab. Selgitage, et need on aupakli-
kud tunded. Innustage lapsi, et nad väljendaksid oma tundeid Jeesuse kohta.

Lugu Näidake pilti 1-66 „Mooses ja põlev põõsas” ning jutustage lugu, mis on kirjas 
2. Moosese 3:1–10. Rõhutage, kui aupaklik oli Mooses, kui Issand temaga põle-
vast põõsast rääkis ja kutsus teda Iisraeli lapsi Egiptusest välja juhtima. Lugege
see piiblikoht valjusti ette ja selgitage 5. salmi: „Võta kingad jalast, sest paik, kus
sa seisad, on püha maa!”

• Miks võttis Mooses kingad jalast?

Selgitage, et see oli viis, kuidas olla aupaklik. Jälgige, et lapsed mõistaksid, et
meie ei pea võtma kingi jalast selleks, et olla aupaklikud. Meil on palju teisi moo-
duseid, kuidas aupaklikud olla.

• Kuidas te saate olla aupaklikud?

Me saame olla aupaklikud oma kodus

Rääkige lastele, et kogudusehoone ei ole ainuke koht, kus me peaksime aupakli-
kud olema.

• Mida te kodus teete, kui keegi palvetab?

• Mida te kodus teete, kui teil on pereõhtu?

Selgitage, et kui me kodus palvetame ja õpetuste ajal vaikselt kuulame, oleme
me samuti aupaklikud. See näitab Taevasele Isale ja Jeesusele, et me neid ar-
mastame.

Tunnistus Väljendage oma armastust Taevase Isa ja Jeesuse Kristuse vastu ning oma tänu-
likkust võimaluse eest näidata seda armastust aupaklik olles. Innustage lapsi
näitama oma armastust Taevase Isa ja Jeesuse vastu, olles aupaklikud
Algühingus, sakramendikoosolekul ja palvete ajal ning kodus pereõhtu ajal.

38. õppetund



156

TÄIENDAVAD
TEGEVUSED Valige mõned neist tegevustest õppetunnis kasutamiseks.

1. Viige lapsed aupaklikule jalutuskäigule läbi kogudusehoone koridori.
Võimaluse korral minge sakramendisaali. Klassiruumi naastes kiitke lapsi
nende aupakliku käitumise eest ja arutage, kuidas aitas nende aupaklikkus
teistel inimestel selles hoones oma tundides aupaklikud olla.

2. Laulge või lugege veel kord laulu „I Want to Be Reverent“ (Sind tahan austada)
(Children’s Songbook, lk 28) tõlget. Leiate laulu tõlke 38. õppetunnist.

3. Paluge lastel kordamööda näidata, kuidas nad saavad klassis aupaklikud olla,
nagu näiteks vaikselt istuda, käsi koos hoida või tõsta kätt, kui on soov midagi
öelda. Rääkige sellest, miks me peaksime olema Taevase Isa hoones
aupaklikud.

4. Laske lastel öelda üks või mõlemad järgmistest luuletustest. Improviseerige
tegevusi, millele luuletuse sõnad viitavad.

Lahku, kokku

Lahku, kokku,
lahku, kokku,
siis üks väike plaks.
Lahku, kokku,
lahku, kokku
ja siis sülle naks!

Ma käsi plaksutan
Ma käsi plaksutan,
neid rõõmsalt raputan.
Ma nendega teen ringi,
et puudutada kingi.
Siis veidi vahet pean,
käed põlvedele sean.

Ma jalgu raputan
ja juukseid saputan.
Ma pööran ringi enda
ja paitan oma venda,
siis rahunen ma maha
ja istun laua taha.

TÄIENDAVAD
TEGEVUSED
VÄIKSEMATELE
LASTELE Laske lastel silmad sulgeda. Paluge neil tõsta oma käsi, kui nad kuulevad, kuidas

te mündi või nööbi maha pillate. Pillake münt või nööp maha või lauale. Siis
mähkige münt või nööp taskurätiku või väikese riidetüki sisse. Paluge lastel hoida
silmad kinni, hoolega kuulata ja tõsta käsi, kui nad kuulevad seekord mündi või
nööbi kukkumist. Pillake mähitud nööp või münt põrandale või lauale. Aidake
lastel mõista, et kui me hoolega kuulame, võime me kuulda paljusid asju.



Muusika teeb mind rõõmsaks
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39.
õppetund

EESMÄRK Aidata igal lapsel mõista, et hea muusika võib muuta meid rõõmsaks ning tuleta-
da meile meelde Taevast Isa ja Jeesust.

ETTEVALMISTUS 1. Uurige palvemeelselt 1. Saamueli 16:19–23, Eter 6:2–12 ning Õpetus ja
Lepingud 25:12.

2. Vajalikud õppevahendid:
a. Piibel, Mormoni Raamat ning Õpetus ja Lepingud.
b. Pilt 1-61 „Väljaränne Nauvoo’st” (Kunstitööd evangeeliumist 410, 62493), pilt

1-68 „Taavet mängib kuningas Saulile”, pilt 1-69 „Jeredlaste pargased”.

3. Tehke vajalikud ettevalmistused igaks täiendavaks tegevuseks, mida tahate
kasutada.

Märkus õpetajale: soovi korral paluge Algühingu muusikajuhatajal teid selles õp-
petunnis aidata.

ÕPITEGEVUS Paluge ühel lapsel teha alguspalve.

Tähelepanu 
koondav tegevus

Paluge lastel moodustada ring ja laulda laulu „Kui sul tuju hea“, tehes liigutusi
kaasa.

Kui sul tuju hea, siis käsi kokku löö.
Kui sul tuju hea, siis käsi kokku löö.
Kui sul tuju hea, siis püüa seda teistelegi näidata.
Kui tuju hea, siis käsi kokku löö.

• Mida te seda laulu lauldes tundsite?

Hea muusika võib aidata meil rõõmus olla

Selgitage, et rõõmus, imeilus või rahulik muusika võib aidata meil ennast hästi
tunda. Kui me oleme kurvad, pahased või hirmunud, aitab hea muusika meil en-
nast jälle rõõmsana tunda.

Lugu Näidake pilti 1-68 „Taavet mängib kuningas Saulile”. Jutustage lugu Taavetist,
kes mängis harfi kuningas Saulile, kui kuningas ennast hästi ei tundnud, nagu on
kirjas 1. Saamueli 16:19–23.

• Mida te arvate, miks parandas Taaveti muusika kuningas Sauli enesetunnet?

• Millist pilli teile kuulata meeldib?

Tehke iga nimetatava muusikariista kohta lühidalt pantomiimi.

Tegevus Laske igal lapsel näidelda, nagu mängiks ta mingit pilli, näiteks klaverit, viiulit, ki-
tarri, flööti või harfi, sel ajal kui teie ümisete tuttavat Algühingu või kirikulaulu.
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Laul Selgitage, et laulmine teeb meele rõõmsaks. Laulge „Happy Song“ (Rõõmus laul)
(Children’s Songbook, lk 264), tehes liigutusi kaasa:

Pardid kõik tiigi peal prääksuvad (tehke pöidla ja nimetissõrme abil linnunoka liigutust)
kanake terve päev kaagutab, (pistke käed kaenla alla ja liigutage tiivakesi)
linnuke pesal (pange käed kokku pesakeseks), tuulepoiss puudes (liigutage käsi,
nagu puhuks tuul puudes),
üheskoos rõõmsasti laulavad!

(© 1963 Kõik õigused kuuluvad D. C. Heath and Company-le. Kasuatatud autori loal.)

• Millised Algühingu laulud teevad teie tuju heaks?

Laul Paluge lastel valida lemmiklaul ja laulge seda koos nendega.

Lugu Näidake pilti 1-61 „Väljaränne Nauvoo’st” ja jutustage oma sõnadega järgmine lugu:

Kui teerajajad oma kodud Nauvoo’s maha jätsid ja läände pöördusid, pakkisid
nad kõik, mis said, vankritesse või käsikärudele. Nad pidid palju oma asju maha
jätma, sest kõige jaoks polnud ruumi. Rännak oli raske ja teerajajad olid tavali-
selt päeva lõpuks väga väsinud.

Õhtuti kogunesid teerajajad oma loomade ja vankritega ringi, süüdates ringi kes-
kele suure lõkke. Prohvet Brigham Young teadis, et muusika muudaks inimesed
rännakul rõõmsamaks. Ta innustas neid laulma ja tantsima. Teerajajad, kes olid
kaasa võtnud viiulid, trompetid ja trummid, mängisid neid. Kõik laulsid ja tantsi-
sid tule ümber. Üheks nende lemmiklauluks oli „Tulge nüüd pühad”. Muusika an-
dis teerajajatele jõudu ja julgust. Õhtul pärast laulmist ja tantsimist magama
heites olid nad rõõmsad.

Laul Paluge lastel moodustada ring ja laulge koos lastega mõnda nende lemmikulaulu.

Muusika aitab meil Taevast Isa ja Jeesust meeles pidada 

Selgitage, et Kirikus kasutatav muusika tuletab meile meelde Taevast Isa ja
Jeesust. Paluge lastel sulgeda silmad ja kujutada ette, et nad kuulevad sakra-
mendisaalis enne koosolekut mängitavat muusikat.

• Kuidas aitab muusika teil kirikus aupaklik olla?

Selgitage, et Taevasele Isale ja Jeesusele meeldib kuulata meie laulu. Lugege
valjusti Õpetus ja Lepingud 25:12. Selgitage, et kirikulaulude laulmine on nagu
Taevase Isa poole palvetamine. Me täname Taevast Isa õnnistuste eest, mida Ta
meile annab. Laulude laulmine Taevasest Isast ja Jeesusest tuletab meile meel-
de, et nad armastavad meid ja tahavad meid aidata. Selgitage, et laule, mida me
laulame sakramendikoosolekul, nimetatakse kirikulauludeks.

• Miks me kirikus laulame?

Lugu Näidake pilti 1-69 „Jeredlaste pargased” ja jutustage lugu jeredlaste jõudmisest
tõotatud maale, nagu on kirjas Eter 6:2–12. Selgitage, et jeredlased laulsid par-
gastel või laevadel kiidulaule Taevasele Isale ja Jeesusele.

• Mida te arvate, miks laulsid jeredlased oma teekonnal laule?

• Mida te arvate, kuidas jeredlased ennast tundsid, kui tuul ja lained vastu nende
pargaseid lõid?
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• Kuidas laulmine aitas neid, kui nad kartsid?

• Kas teie olete kunagi laulnud, kui te olete midagi kartnud? Kuidas see teid aitas?

Tunnistus Rääkige, kuidas muusika on teid rõõmsaks teinud. Tuletage lastele meelde, et
Taevane Isa ja Jeesus armastavad kuulda neid häid laule laulmas. Lauldes tun-
nevad lapsed ennast rõõmsana ja peavad meeles, et Taevane Isa ja Jeesus ar-
mastavad neid.

TÄIENDAVAD
TEGEVUSED Valige mõned neist tegevustest õppetunnis kasutamiseks.

1. Laulge laulu „Fun to Do“ (Tore töö) (Children’s Songbook, lk 253). Laulu sõnad
leiate 9. õppetunnist. Mõelge koos lastega välja erinevaid töösid, millest laulda.

2. Kui klassis ei ole palju lapsi, siis paluge igal lapsel valida oma kõige armsam
Algühingu laul ja laulge seda siis kõik koos.

3. Valmistage lastele papptopsidest kõristid, mida saab kasutada rütmipillidena.
Pange papptopsi sisse veidi riisi või liiva. Teipige kaks topsi omavahel kokku,
nii et riis või liiv välja ei jookseks. Laulge Algühingu laule, samal ajal kui lapsed
oma kõristitega rütmi teevad. Te võite rütmipillideks kasutada ka teisi asju,
nagu näiteks kuljuseid, tömbi otsaga pulki või puuklotse, mida saab kokku
lüüa.

4. Kuulake muusikat Children’s Songbook’i kassettidelt (52505 või 52428) või 
CD-delt (50505 või 50428) ja paluge lastel laulda või liigutusi kaasa teha.

5. Jutustage oma sõnadega lugu sellest, kuidas prohvet Joseph Smith ja teised
kirikujuhid olid Carthage’i vanglas. Kurjad mehed olid pannud nad vangi, kuigi
nad ei olnud midagi halba teinud. Prohvet teadis, et tema elu on ohus, ja ta oli
väga kurb. Ta palus oma sõbral John Tayloril endale laulda. Ka John oli väga
kurb ja vastas Josephile, et tal pole laulutuju, kuid Joseph julgustas teda. Kui
John laulis laulu Jeesusest, tundsid kõik vangisolijad ennast paremini. See laul
tuletas neile meelde, et Taevane Isa ja Jeesus armastavad neid. See andis
neile jõudu ja julgust.

TÄIENDAVAD
TEGEVUSED
VÄIKSEMATELE
LASTELE 1. Laulge lastega koos mõnda laste lemmiklaulu. Laske lastel laulmise ajal

vaikselt kaasa plaksutada. Rääkige lastega sellest, kuidas muusika nad
rõõmsaks muudab.

2. Hankige lastele kuulamiseks erinevate muusikastiilide salvestusi. Jälgige, et
seda muusikat sobiks hingamispäeval mängida. Soovi korral kasutage valikut
õpikule kaasa pandud helikandjalt.

3. Rääkige lastele, et Taevane Isa on andnud meile palju erisugust muusikat. On
muusikat, mida teevad inimesed, ja muusikat, mis tuleb meid ümbritsevast
maailmast. Nimetage loodushääli, mis on võrreldavad muusikaga, nagu
näiteks: tuul, vihm, linnud, mesilased ja kõu. Laske lastel igat häält järele teha.

39. õppetund



Sakrament aitab mul 
mõelda Jeesusele
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EESMÄRK Innustada igat last mõtlema sakramendi ajal Jeesusele Kristusele.

ETTEVALMISTUS 1. Uurige palvemeelselt Luuka 22:19–20 ja 3. Nefi 18:1–11. Vaadake samuti
„Evangeeliumi põhimõtted” (31110), 23. peatükk.

2. Algühingu juhataja heakskiidul paluge piiskopil (või koguduse juhatajal) saata
preestrite kvoorumi liige teie tundi külastama. Preestrite kvoorumi liige peaks
olema valmis rääkima lastele sakramenditalituse läbiviimisega seotud
vastutusest ja oma tunnetest seoses selle püha talitusega.

3. Vajalikud õppevahendid:
a. Piibel ja Mormoni Raamat.
b. Pildid Jeesuse elust, nagu näiteks pilt 1-16 „Jeesuse Kristuse sünd”

(Kunstitööd evangeeliumist 201, 62495), pilt 1-17 „Noor Jeesus templis”
(Kunstitööd evangeeliumist 205, 62500), pilt 1-19 „Kristus ja lapsed”
(Kunstitööd evangeeliumist 216, 62467), pilt 1-43 „Jeesus teeb pimeda
terveks” (Kunstitööd evangeeliumist 213, 62145) ja teised pildid, mida te
soovite kasutada.

c. Pilt 1-3 „Jeesus Kristus” (Kunstitööd evangeeliumist 240, 62576), pilt 1-8
„Sakramendi jagamine” (62021), pilt 1-44 „Jeesus õpetab läänepoolkeral”
(Kunstitööd evangeeliumist 316, 62380), pilt 1-70 „Püha õhtusöömaaeg”
(Kunstitööd evangeeliumist 225, 62174).

4. Tehke vajalikud ettevalmistused igaks täiendavaks tegevuseks, mida te
kasutada tahate.

ÕPITEGEVUS Paluge ühel lapsel teha alguspalve.

Tähelepanu 
koondav tegevus

Näidake pilti 1-8 „Sakramendi jagamine”. Rääkige lastele, et pühapäevast koos-
olekut, kus me tavaliselt peredena kokku saame, nimetatakse sakramendikoos-
olekuks.

• Miks me nimetame seda koosolekut sakramendikoosolekuks?

Tutvustage lastele preestrite kvoorumi liiget. Paluge tal rääkida Aaroni preesterlu-
se vastutusest seoses sakramendiga. Paluge tal rääkida oma tunnetest seoses
selle püha talituse läbiviimisega. Tänage teda tunditulemise eest ja laske tal min-
na tagasi oma kvoorumi koosolekule või pühapäevakooli klassi.

Jeesus andis meile sakramendi, et aidata meil Teda meeles pidada

Näidake pilti 1-3, „Jeesus Kristus”. Tuletage lastele meelde, et Jeesus on
Taevase Isa Poeg. Kuna Jeesus armastab meid väga, tuli Ta maa peale, et olla
meie Päästja. Ta tervendas haigeid, õpetas evangeeliumi ja näitas, kuidas õigesti
elada. Seejärel Ta suri meie eest.

40.
õppetund



161

Lugu Näidake pilti 1-70, „Püha õhtusöömaaeg”. Jutustage lugu viimasest õhtusööma-
ajast, nagu on kirjas Luuka 22:7–20. Lugege Piiblist valjusti ette 19. salmi lõpp.
„Seda tehke minu mälestuseks!” Selgitage, et Jeesus käskis oma apostlitel igal
hingamispäeval kokku saada ja võtta Tema mälestamiseks sakramenti.

Näidake pilti 1-44 „Jeesus õpetab läänepoolkeral”. Selgitage, et kui Jeesus kü-
lastas nefilasi, käskis Ta neil samuti igal hingamispäeval kokku saada ja võtta
Tema mälestamiseks sakramenti (vt 3. Nefi 18:1–11).

• Kellest pidid apostlid sakramenti võttes mõtlema?

• Kellest pidid nefilased sakramenti võttes mõtlema?

• Kellest peaksime meie sakramenti võttes mõtlema?

• Millal me sakramenti võtame?

Tegevus Tehke koos lastega järgmise luuletuse sõnadele vastavaid liigutusi:

Ma olen rõõmus

Olen rõõmus, et sain täna (plaksutage käsi) kirikusse tulla. (pange nimetissõrmed
otsapidi kokku, moodustades torni)
Olen õnnelik, et võin (naeratage) teiste hulgas olla. (tehke ühe käega enda ees kaar)
Kuulata mull’ meeldib siin (pange käsi kõrva äärde)
jutte, palveid öelda, (kaks kätt rinnale, peopesad kokku)
hea on koju minna nii, (paigalkõnd) Jeesusele mõelda.

Lood Näidake ükshaaval pilte Jeesuse elust. Kui lapsed pildi ära tunnevad, paluge neil
rääkida, mida pildil kujutatakse. Kui nad ei tea, mis on pildil, rääkige neile sellest
lühidalt. Laske võimalikult paljudel lastel osaleda lugude jutustamises.

• Millistele lugudele Jeesusest te võite sakramendi ajal mõtelda?

Paluge lastel rääkida teisi lugusid Jeesusest, millele nad võiksid sakramendi ajal
mõtelda. Kui neil ei tule midagi meelde, jutustage neile üks või kaks lugu
Jeesusest, millest teile endale meeldib sakramendi ajal mõtelda.

Me oleme sakramendi ajal aupaklikud

Tegevus Aidake lastel öelda järgmist luuletust, tehes liigutusi kaasa:

Ma istun hästi tasa, mul langetatud pea, (lugege sosinal ja langetage pea)
sest sakrament on püha, ma seda hästi tean. (pange käed rinnale, peopesad
vastamisi)
Ma Jeesust mõttes meenutan,
kui sakramendist osa saan.

Selgitage, et kuna Jeesus andis meile sakramendi, et aidata Teda meeles pidada,
on tähtis mõelda selle ajal Jeesusest ja aidata ka teistel Temale mõelda. Me saa-
me seda teha, kui me oleme sakramendi ajal aupaklikud.

Tegevus Sosistage üks alljärgnevatest lausetest ühele lapsele ja laske tal seda valjusti
klassile korrata. Jätkake, öeldes järgmise lause järgmisele lapsele.

1. Me valmistume sakramendiks nii, et laulame aupaklikult kirikulaulu, mis tuletab
meile meelde Jeesust.
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2. Me kuulame hoolega, kui öeldakse palve, et õnnistada leiba.

3. Kui leib meieni jõuab, võtame me ainult ühe tüki.

4. Me kuulame hoolega, kui öeldakse palve, et õnnistada vett.

5. Me joome aupaklikult vett ja paneme topsi kandikule tagasi.

6. Me ei mängi kunagi sakramendileiva ega sakramendivee topsidega.

Selgitage, et see näitab, et me oleme sakramenti võttes aupaklikud.

• Kuidas me saame olla sakramendi ajal aupaklikud?

Tegevus Laske lastel kuulata hoolega tegevusi, mida te kirjeldate. Paluge neil tõusta püsti,
kui te ütlete midagi sellist, mida nad peaksid sakramendi ajal tegema või mõtle-
ma. Paluge neil istuda, kui te ütlete midagi sellist, mida nad ei peaks sakramendi
ajal tegema või mõtlema. Kasutage järgmisi näiteid või mõelge ise midagi välja:

• kuulan hoolega, kui öeldakse sakramendipalveid

• pean meeles, et Taevane Isa ja Jeesus Kristus armastavad mind

• mõtlen piknikule minemisest

• meenutan, et Jeesus tervendas haigeid inimesi

• ajan oma venna või õega juttu

• nihelen

• mõtlen, kuidas Jeesus õnnistas lapsi

Tunnistus Tunnistage sellest, kui tänulik te olete, et on olemas sakrament, mis aitab meil
meeles pidada Jeesust Kristust ja seda, mida Ta meie heaks tegi. Selgitage, et
te olete eriliselt tänulik, kui igaüks on sakramendi ajal aupaklik, nii et te saate
keskenduda Jeesusest mõtlemisele.

TÄIENDAVAD
TEGEVUSED Valige mõned neist tegevustest õppetunnis kasutamiseks.

1. Laulge või lugege laulu „Sakrament“. Laulu leiate Algühingu laulumapist.

2. Laske igal lapsel joonistada pilt iseendast sakramendi ajal. Kirjutage iga pildi
alla „Sakramenti võttes mõtlen ma Jeesusest.”

3. Võtke klassi kaasa tühjad sakramendikandikud leiva ja vee jaoks. Laske lastel
kandikuid vaadata ja käes hoida. Paluge lastel kirjeldada, kuidas
sakramendikoosolekul sakramenti jagatakse.

4. Laske lastel näidelda mõningaid nende lemmiklugusid Jeesuse elust.

TÄIENDAVAD
TEGEVUSED
VÄIKSEMATELE
LASTELE 1. Selgitage lihtsate sõnadega sakramendi olemust: näidake Jeesuse pilti ja

rääkige lastele, et pühapäeval on selline aeg, kus me Jeesust erilisel viisil
meelde tuletame. Me teeme seda sakramendikoosoleku ajal, kui me sööme
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väikese tüki leiba ja joome väikesest topsist vett. Selgitage, et sakramendi ajal
tuletame me meelde, kui väga Jeesus meid armastas, ja mõtleme paljudele
asjadele, mida Ta on teinud, et me saaksime olla õnnelikud.

2. Laulge või lugege laulu „Kui Jeesus ma olla püüan“. Laulu leiate Algühingu
laulumapist.

3. Lugege lastele ette järgmine luuletus, tehes liigutusi kaasa:

Loomine

Jeesus taeva särama lõi päikese, (tehke kätega pea kohal suur ring)
puude otsa laulma linnud väikesed. (kaks sõrme nagu linnu nokk lahti, kinni)
Lillekesed maa peal tahtsid väga juua, (tehke nagu jooksite)
selleks tuli taevas vihmapilved luua. (joonistage õhus pilv)
Jeesus tegi kõike hästi, nõnda nagu taevast kästi.

(Johnie B. Wood „Sing, Look, Do, Action Songs for Children”, toim Dorothy M.
Peterson, Cincinnati: Standard Publishing Co, 1965.)

Tuletage lastele meelde, et Jeesus on andnud meile nii palju, et meid
õnnelikuks teha. Sakramendi ajal saame me Jeesusest mõeldes näidata, kui
tänulikud me oleme.

40. õppetund



Taevane Isa ja Jeesus 
andsid meile pühakirjad
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EESMÄRK Aidata igal lapsel mõista, et pühakirjades on kirjas Taevase Isa ja Jeesuse
Kristuse sõnad ning et pühakirju uurides saame me õppida Taevasest Isast ja
Jeesusest Kristusest.

ETTEVALMISTUS 1. Uurige palvemeelselt Luuka 22:19–20; 3. Nefi 18:21; Õpetus ja Lepingud 59:6 ja
Moosese 7:11. Vaadake samuti „Evangeeliumi aluste” (31129 124) 10. peatükki.

2. Valmistuge jutustama ühte oma lemmiklugu pühakirjadest, kasutades
võimaluse korral pilti.

3. Vajalikud õppevahendid:
a. Pühakirjad (Piibel, Mormoni Raamat, Õpetus ja Lepingud ning Kallihinnaline

Pärl).
b. Riidetükk pühakirjade kinnikatmiseks või paber, mille saab neile ümber

panna.
c. Pilt 1-3 „Jeesus Kristus” (Kunstitööd evangeeliumist 240, 62576), pilt 1-18

„Ristija Johannes ristib Jeesust” (Kunstitööd evangeeliumist 208, 62133), pilt
1-44 „Jeesus õpetab läänepoolkeral” (Kunstitööd evangeeliumist 316,
62380), pilt 1-70 „Püha õhtusöömaaeg” (Kunstitööd evangeeliumist 225,
62174).

4. Tehke vajalikud ettevalmistused igaks täiendavaks tegevuseks, mida tahate
kasutada.

ÕPITEGEVUS Paluge ühel lapsel teha alguspalve.

Tähelepanu 
koondav tegevus

Katke enne tunni algust pühakirjad riidega või keerake need paberi sisse. Pange
kinnikaetud pühakirjad lauale või toolile, kus lapsed neid näevad. Selgitage, et te
olete katnud kinni midagi, mis on teie ja igaühe jaoks tähtis. Paluge lastel ära ar-
vata, mille te kinni katsite.

Pärast mõningaid pakkumisi laske lastel neid läbi riide või paberi katsuda. Kui
laps pakub, et see on raamat või raamatud, öelge lastele, et see on õige, ja võt-
ke raamatud välja. Rääkige lastele, et neid raamatuid kutsutakse pühakirjadeks.
Laske lastel öelda koos teiega paar korda valjusti sõna „pühakirjad”.

Pühakirjad on pühad raamatud

Selgitage, et pühakirjad on tähtsad raamatud, mis erinevad teistest raamatutest.
Need on pühad raamatud. Tuletage lastele meelde, et midagi, mis on püha,
aitab meil mõelda Taevasele Isale ja Jeesusele. Selgitage, et pühakirjad jutusta-
vad meile Taevasest Isast ja Jeesusest ning sellest, kui väga nad meid armasta-
vad. Nad jutustavad meile, mida Taevane Isa ja Jeesus tahavad, et me teeksime,
et me võiksime olla õnnelikud.

Näidake ja nimetage igat raamatut kordamööda. Kui mitu raamatut on kokku köi-
detud, siis näidake raamatu selga, kus on kirjas pealkiri või siis tiitellehte.

41.
õppetund
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Tegevus Rääkige lastele, et me peaksime pühakirjade eest hästi hoolitsema ja keerama
lehti ettevaatlikult. Paluge lastel kordamööda klassi ette tulla ja näidata, kuidas
nad pühakirjadega ümber käivad ja lehekülgi keeravad.

Selgitage, et pühakirjades on kirjas tõestisündinud lood. Need lood aitavad meil
teada, mida Taevane Isa ja Jeesus tahavad, et me teeksime. Pühakirjade lood
aitavad meil oma elu elada.

Lugu Rääkige lastele pühakirjadest üks oma lemmiklugu, kasutades võimaluse korral
pilti. Rõhutage seda, kuidas selles pühakirjaloos õpetatud asjad on teid aidanud.
Rääkige, kui väga te armastate pühakirjalugusid lugeda.

Laul Laulge või lugege lastega laulu „Tell Me the Stories of Jesus“ (Jutusta Jeesusest
mulle) (Children’s Songbook, lk 57). Tuletage lastele meelde, et kõik pühakirja-
lood, mida nad Algühingus õpivad, on tõestisündinud lood.

Jeesusest jutusta mulle, kuulan ma sind,
küsiksin ise, kui Jeesus külastaks mind.
Räägi, kuis kõndis vee peal ja maal,
Jeesuse elust jutusta sa.

Pühakirjades on kirjas Jeesuse õpetused

Selgitage, et mõned pühakirjad on kirjutanud inimesed, kes tundsid Jeesust ja
elasid samal ajal kui Temagi. Nad nägid Jeesust ja kuulsid Tema õpetusi. Need
inimesed kirjutasid pühakirjad selleks, et igaüks võiks õppida Jeesusest ja Tema
õpetustest ning teaks, et Ta oli Taevase Isa Poeg.

Asetage välja pilt 1-70 „Püha õhtusöömaaeg”. Paluge lastel rääkida, mida nad
selle pildi kohta teavad. Näidake Piiblit ja paluge lastel korrata selle raamatu ni-
me. Avage Piiblist Luuka 22. peatükk. Selgitage, et Jeesus õpetas Piiblis, et me
peaksime võtma sakramenti, et Teda meeles pidada. Jeesus võttis leiba, õnnis-
tas seda ja andis jüngritele (oma abilistele). Ta võttis karika ja andis neile juua.
Lugege 19. salmist read, kus Jeesus ütles: „See on minu ihu, mis teie eest an-
takse; seda tehke minu mälestuseks!” Juhtige tähelepanu sellele, et need on
Jeesuse sõnad.

Näidake pilti 1-44 „Jeesus õpetab läänepoolkeral” ja tuletage lastele meelde, mi-
da sellel pildil on kujutatud. Näidake Mormoni Raamatut ja laske lastel korrata
selle raamatu nime. Avage Mormoni Raamat 3. Nefi 18. peatükk. Selgitage, et
Jeesus õpetas inimestele palju asju. Lugege ette 21. salm, kus Jeesus ütles:
„Paluge oma peredes ...”

• Mida käskis Jeesus meil oma peredes teha?

Asetage välja pilt 1-3 „Jeesus Kristus”. Näidake Õpetuse ja Lepingute raamatut
ja laske lastel korrata selle raamatu nime. Avage Õpetus ja Lepingud 59. osa.
Selgitage, et üks asi, mida Jeesus õpetas, oli see, et me peaksime igaüht ar-
mastama. Lugege 6. salmist read, kus Jeesus ütles: „Sa pead armastama oma
ligimest.”

• Mida palus Jeesus meil teha?

• Kes on meie ligimene?

• Mis tunne teil on, kui te olete teiste vastu lahked ja näitate, et te neid
armastate?
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Laul Laulge või lugege lastega laulu „Jesus Said Love Everyone“ (Jeesus ütles:
„Armasta igaüht!“) (Children’s Songbook, lk 61), tehes liigutusi kaasa:

Jeesus ütles: igaüht (siruta käed laiali)
armastama peab! (aseta käed südamele)
Teisi hoides nemadki (rista käed, nagu kallistaksid iseennast)
armastavad mind. (aseta käed südamele)

Asetage välja pilt 1-18 „Ristija Johannes ristib Jeesust”. Laske lastel pildist rääki-
da. Selgitage, et Jeesus sai ristitud, sest Ta tahtis, et igaüks saaks ristitud.
Näidake Kallihinnalist Pärli ja laske lastel korrata selle raamatu nime. Avage
Kallihinnalisest Pärlist Moosese 7. peatükk ja rääkige, kuidas Jeesus õpetas
meest nimega Eenok, et ta läheks rahva hulka ja neid ristiks. Lugege 11. salmi
read, kus Jeesus ütles: „Risti Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel.”

Tõstke üles kõik neli raamatut. Rõhutage, et neis kõigis on Jeesuse õpetused.

• Mis raamatud need on?

• Kelle õpetused pühakirjades kirjas on?

• Miks pühakirjad kirjutati?

• Mis tunne teil on, kui te mõtlete sellele, et Taevane Isa ja Jeesus armastavad
meid ja on andnud meile pühakirjad?

Tunnistus Väljendage oma tänulikkust pühakirjade eest. Tunnistage, et pühakirjad on
Taevase Isa ja Jeesuse sõnad ja et pühakirju uurides saame me teada, mida
Taevane Isa ja Jeesus tahaksid, et me teeksime.

TÄIENDAVAD
TEGEVUSED Valige mõned neist tegevustest õppetunnis kasutamiseks.

1. Murdke väike paberileht pooleks, nii et saate justkui väikesed raamatu kaaned.
Valmistage igale lapsele neli raamatu kaant. Kirjutage kaantele pühakirjade
nimed. Tehke iga kaane nurka auk ning kasutage nööri või paela, et iga lapse
neli pühakirja kokku köita.

Iga kaane sisse kirjutage pühakirjakoht, mida tunnis õpetati.

Piibel Jeesus õpetas meile sakramendist (Luuka 22:19).
Mormoni Raamat: Jeesus õpetas meid perepalveid tegema (3. Nefi 18:21).
Õpetus ja Lepingud: Jeesus õpetas meid armastama oma ligimesi (ÕL 59:6).
Kallihinnaline Pärl: Jeesus õpetas meid, et me saaksime ristitud (Moosese 7:11).

Andke igale lapsele kojuviimiseks sellised kaaned. Seda tehes korrake tunnis
käsitletud Jeesuse õpetusi.

2. Aidake lastel õppida pähe osa 8. usuartiklist: „Me usume, et Piibel on Jumala
sõna” ja „Me usume ka, et Mormoni Raamat on Jumala sõna.”

3. Võtke õpikuga kaasas olevatest piltidest või koguduse raamatukogust mõned
Mormoni Raamatu lugude kohta käivad pildid. Näidake igat pilti ja arutage lühidalt
lugu, mida neil kujutatakse. Tuletage lastele meelde, et pühakirjades on kirjas
tõestisündinud lood. Laulge laulu „Kuldsed plaadid“ (Kiriku lauluraamat, lk 65).

4. Rääkige lastele, kuidas pühakirjadel on olnud teie elus eriline tähendus.
Selgitage, kuidas on pühakirjad teid aidanud ja kuidas te ennast siis tundsite.
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5. Leidke lühikesed pühakirjakohad, kus on kirjas sõna „Jeesus”, nagu oli
nendes, mida te õppetunnis kasutasite. Esitage igat pühakirjakohta, alustades
sõnadega: „Jeesus ütles”. Näiteks: „Jeesus ütles: „Tulge minu järele.” Visake
liivakott või mõni pehme ese õrnalt ühele lapsele ja paluge tal seda
pühakirjakohta teie järgi korrata ning siis liivakott tagasi visata. Jätkake liivakoti
viskamist, kuni iga laps on saanud osaleda.

TÄIENDAVAD
TEGEVUSED
VÄIKSEMATELE
LASTELE 1. Laulge või lugege laulu „Kuldsed plaadid“ (Kiriku lauluraamat, lk 65, hoides

üleval Mormoni Raamatut või laulu „Tell Me the Stories of Jesus“ (Jutusta
Jeesusest mulle) (Children’s Songbook, lk 57) hoides üleval Piiblit. Laulu
„Jutusta Jeesusest mulle“ sõnu vaadake eestpoolt.

2. Jutustage lühidalt kümne pidalitõbise lugu (vt Luuka 17:11–19) ja tehke
seejärel lastega järgmist sõrmemängu:

Ükskord väga haiged olid kümme meest. (hoidke püsti kümmet sõrme)
Jeesus võttis imeväel valu nende seest. 
Haigus oli varem seadnud neile piire, (näidake käega piiri)
nüüd nad olid terved ja neil hakkas kiire. (lehvitage)
Kõik nad pistsid jooksu ei tea kuhu, (paigaljooks)
tänusõnu ühelegi neist ei tulnud suhu. (raputage pead)
Üks kuid tuli tagasi, et kiita Jeesust head, (tõstke püsti üks sõrm)
tänada Taevast Isa, paitada Jeesusel pead. (paitage oma pead)

(Kohandatud Jean Shannoni raamatust Bible Story Finger Plays and Action
Rhymes, Cincinnati: Standard Publishing Co, 1964, lk 27.)

Näidake lastele, kus see lugu Piiblis kirjas on.

3. Küsige lastelt, millised on nende lemmikud pühakirjalood? Võimaluse korral
näidake neile, kus need lood pühakirjades kirjas on.

41. õppetund



Ma kuulun Viimse Aja Pühade
Jeesuse Kristuse Kirikusse
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EESMÄRK Aidata igal lapsel mõista, et ta kuulub Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse
Kirikusse.

ETTEVALMISTUS 1. Uurige palvemeelselt järgmisi pühakirjakohti: Markuse 1:9–11, Õpetus ja
Lepingud 115:4 ning Joseph Smithi – Ajalugu, salmid 5, 10–19. Vaadake
samuti „Evangeeliumi aluste” (31129 124) 19. peatükki.

2. Lõigake suur paber või papp niimitmeks suureks pusletaoliseks tükiks, kuimitu
inimest klassis on (lapsed ja õpetaja). Kirjutage iga klassisolija nimi eraldi
pusletükile.

3. Vajalikud õppevahendid:
a. Pühakirjad.
b. Pilt 1-4 „Esimene nägemus” (Kunstitööd evangeeliumist 403, 62470), pilt 1-8

„Sakramendi jagamine” (62021), pilt 1-12 „Tüdruku Kirikusse kinnitamine”
(62020), pilt 1-18 „Ristija Johannes ristib Jeesust” (Kunstitööd
evangeeliumist 208, 62133), pilt 1-39 „Lapse õnnistamine”, pilt 1-40 „Haige
õnnistamine” (62342), pilt elavast prohvetist.

4. Tehke vajalikud ettevalmistused igaks täiendavaks tegevuseks, mida tahate
kasutada.

ÕPITEGEVUS Paluge ühel lapsel teha alguspalve.

Tähelepanu 
koondav tegevus

Hoidke käes pusle tükki, millel on teie nimi. Öelge lastele, et see kuulub pusles-
se. Jagage teised tükid laiali ja aidake lastel pusle kokku panna. Näidake iga
puslel olevat nime ja lugege see lastele ette. Selgitage, et just nagu iga pusle-
tükk kuulub puslesse, nii kuulub igaüks neist siia klassi. Selgitage, et kuhugi kuu-
lumine tähendab, et ollakse üks osa sellest.

• Kuhu te veel kuulute?

Selgitage, et me kuulume mitmetesse gruppidesse, näiteks perekonda või sõ-
pruskonda. Me kuulume samuti Jeesuse kirikusse.

Näidake pilti 1-39 „Lapse õnnistamine”.

• Mida sellel pildil tehakse?

Selgitage lastele, et enamik neist said oma nime ja õnnistuse, kui nad olid alles
beebid. Selle nimeandmise ja õnnistamise tõttu pandi nende nimed Kiriku nimekir-
ja ja nad võivad öelda: „Ma kuulun Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikusse.”

Aidake lastel öelda mõned korrad: „Ma kuulun Viimse Aja Pühade Jeesuse
Kristuse Kirikusse.”

Tegevus Lugege lastele luuletust „Ma olen rõõmus”, tehes liigutusi kaasa:

42.
õppetund
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Olen rõõmus, et sain täna (plaksutage käsi) kirikusse tulla. (pange nimetissõrmed
otsapidi kokku, moodustades torni)
Olen õnnelik, et võin (naeratage) teiste hulgas olla. (tehke ühe käega enda ees kaar)
Kuulata mull’ meeldib siin (pange käsi kõrva äärde) jutte, palveid öelda, (kaks kätt
rinnale, peopesad kokku)
hea on koju minna nii, (paigalkõnd)
Jeesusele mõelda.

Selgitage lastele, et me tuleme Kiriku koosolekutele, et õppida Jeesusest ja sel-
lest, mida Tema tahab, et me teeksime. Rääkige lastele, et selles õppetunnis õpi-
vad nad mõningatest tähtsatest asjadest, mis on osa Jeesuse kirikust.

Jeesuse kirikus on preesterlus

Näidake pilti 1-8 „Sakramendi jagamine”, pilti 1-12 „Tüdruku kirikusse kinnitami-
ne” ja pilti 1-40 „Haige õnnistamine”. Paluge lastel rääkida, mida nad igal pildil
toimuva kohta teavad. Selgitage, et nende asjade tegemiseks on vajalik prees-
terlus. Preesterlus on vägi, mis on olemas Taevasel Isal ja Jeesusel. Nad jagavad
seda väge õiglaste meestega, et mehed saaksid aidata teha Taevase Isa ja
Jeesuse tööd maa peal. Näidake nendel piltidel olevaid preesterluse hoidjaid.
Laske lastel öelda paar korda sõna „preesterlus”.

• Kas te teate kedagi, kellel on preesterlus?

Aidake lastel mõista, et mehed, kes hoiavad preesterlust, võivad õnnistada ja ja-
gada sakramenti, ristida, anda inimestele õnnistusi ja teha teisi tähtsaid asju.
Näidake taas pilti 1-39 „Lapse õnnistamine” ja rääkige lastele, et beebisid õnnis-
tavad mehed, kellel on preesterlus.

Lugu Asetage välja pilt 1-18 „Ristija Johannes ristib Jeesust”. Paluge lastel rääkida,
mida nad selle pildi kohta mäletavad. Korrake lühidalt üle Markuse 1:9–11 kirjas
olev lugu.

• Kes ristib Jeesust? (Vt Markuse 1:9.)

• Millist väge oli Johannesel vaja, et Jeesust ristida? (Preesterlust)

Selgitage, et see, et inimesi ristib keegi, kellel on preesterlus, on tähtis osa
Jeesuse kirikust. Rääkige lastele, et kui nad on saanud kaheksa aastat vanaks,
võivad nad saada ristitud Jeesuse kiriku liikmeks.

Jeesuse kirikul on prohvet

Lugu Näidake pilti 1-4 „Esimene nägemus” ja jutustage lugu Joseph Smithi esimesest
nägemusest, nagu on kirjas bro‰üüris „Prohvet Joseph Smithi tunnistus”.

• Kes tuli Joseph Smithiga metsasallu rääkima? (Vt „Prohvet Joseph Smithi
tunnistus”, lk 2–3.)

Selgitage, et kuna Taevane Isa ja Jeesus rääkisid Joseph Smithiga, siis kutsume
me Joseph Smithi prohvetiks. Prohvet räägib meile, mida Taevane Isa ja Jeesus
tahavad, et me teaksime.

• Kes on prohvet? (Mees, kellel on eriline kutse rääkida Taevase Isa ja
Jeesusega ning öelda meile, mida nad tahavad, et me teaksime.)
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Näidake pilti elavast prohvetist. Jutustage temast lastele. Selgitage, et Jeesuse
kirikul on alati elav prohvet, et õpetada meile, mida Taevane Isa ja Jeesus taha-
vad, et me teaksime.

Laul Laulge või lugege lastega laulu „Follow the Prophet“ (Prohveti järel) (Children’s
Songbook, lk 110) refrääni. Selgitage, et kindlalt kõndimiseks on vaja suurt usku ja
täita käske. Paluge ühel lapsel hoida laulu ajal käes elava prohveti pilti.

Prohveti järel, prohveti järel, prohveti järel kõnni sa kindlalt.
Prohveti järel, prohveti järel, mine ta järel, sest teed teab ta!

Jeesuse kirikul on pühakirjad

Hoidke käes pühakirju.

• Mida ma käes hoian?

Paluge lastel rääkida, mida nad pühakirjade kohta teavad. Tuletage lastele meel-
de, et pühakirjades on kirjas Taevase Isa ja Jeesuse õpetused. Pühakirjades on
kirjas palju tõestisündinud lugusid Jeesusest, prohvetitest ja teistest inimestest.
Pühakirjad on Jeesuse kiriku tähtis osa.

Me kuulume Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikusse

• Kelle Kirikusse me kuulume?

• Mis on selle Kiriku nimi, kuhu me kuulume?

Lugege lastele ette Õpetus ja Lepingud 115:4. Selgitage, et see nimi tähendab,
et see on Jeesuse kirik ajal, mil meie praegu elame. Aidake lastel mõista, et üle
kogu maailma on palju inimesi, kes kuuluvad Viimse Aja Pühade Jeesuse
Kristuse Kirikusse.

Soovi korral selgitage, et tänapäeval on maa peal ka teisi kirikuid, mis õpetavad
Jeesusest ja õpetavad inimesi elama oma elu õigesti, kuid neil ei ole preester-
lust, elavat prohvetit ja kõiki pühakirju.

Tegevus Paluge kõigil, kes kuuluvad Jeesuse kirikusse, püsti tõusta. Tuletage lastele
meelde, et nad kõik peaksid püsti seisma. Laske lastel korrata: „Ma kuulun
Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikusse.”

Korrake pilte ja pühakirju kasutades lühidalt üle, et preesterlus, elav prohvet ja
pühakirjad on Jeesuse kiriku tähtsad osad.

Tunnistus Tunnistage evangeeliumi õigsusest. Aidake lastel tunda, kui tähtis ja imetore on
Jeesuse õigesse kirikusse kuulumine.

TÄIENDAVAD
TEGEVUSED Valige mõned neist tegevustest õppetunnis kasutamiseks.

1. Valmistage igale lapsele kojuviimiseks märgid, millele on kirjutatud: „ Mina
kuulun Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikusse”. Laske lastel oma
märgid ära värvida.
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2. Tehke koos lastega järgmist sõrmemängu:

See on kirik

See maja on kirik ja see tema katus. (pange käed nii kokku, et sõrmed jäävad
ristamisi sissepoole)
Avame ukse ja näeme, (avage peopesad nii, et hoiate sõrmi koos)
kui palju on rahvast, kes kõik siia mahtus. (liigutage sõrmi)
Kui sulgeme ukse ja oleme valvel, (pange peopesad kokku, sõrmed seespool, 
siis kuulda on seest, kuis nad ütlevad palvet. (hoidke käsi kõrva ääres)
Kui uksed jälle avada, (avage käed)
saab rahvas hoonest lahkuda. (liigutage sõrmi, nagu inimesed kõnniksid)

3. Jutustage lugu sellest, kuidas Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikusse
kuuluv laps tuleb kirikusse. Põimige loosse tegevusi, milles klassi lapsed
saavad osaleda, nagu näiteks koos perega sakramendikoosolekul istumine,
sakramendi võtmine, aupaklikult Algühingus istumine, palvetamine ja laulmine.

Te võite lasta ka lastel need tegevused välja mõelda, esitades neile küsimusi,
nagu näiteks: „Mida peaksid Kirikusse kuuluvad lapsed pühapäeval tegema?”,
„Mida nad peaksid tegema sakramendikoosolekul? Algühingus?”, „Mida nad
peaksid tegema pühapäeval kodus?”, „Mida nad peaksid tegema pereõhtul?”,
„Kuidas nad peaksid kohtlema oma perekonda? Oma sõpru?”. Aidake lastel
mõista, mida peaksid tegema Jeesuse kirikusse kuuluvad poisid ja tüdrukud.

4. Paluge lastel mõelda erinevatele gruppidele, kuhu nad kuuluvad, nagu näiteks
perekond või Algühingu klass. Paluge lastel rääkida, mis neile nendesse
gruppidesse kuulumise juures meeldib? Lõpetage see arutelu sellega, mis neile
(ja teile) Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikusse kuulumise juures meeldib?

5. Laulge või lugege laulu „Jeesuse Kristuse Kirik“. Laulu leiate Algühingu
laulumapist.

TÄIENDAVAD
TEGEVUSED
VÄIKSEMATELE
LASTELE 1. Joonistage enne tunni algust eraldi paberilehtedele neli lihtsat pilti: silm, käsi,

kõrv ja suu.

Rääkige lastele, et kirikus võib teha paljusid asju. (Riputage välja silma pilt.)
Me võime lugeda lugusid pühakirjadest. (Riputage välja käe pilt.) Me võime
mängida sõbralikult oma sõpradega. (Riputage välja kõrva pilt.) Me võime
hoolega kuulata oma õpetajaid. (Riputage välja suu pilt.) Me võime kirikus olles
rääkida vaikse häälega. Laske igal lapsel ette tulla ja ühte pilti näidata. Kui
pildile on osutatud, öelge lastele taas, miks see pilt siin ripub.

2. Laulge lastega laulu „Kuldsed plaadid“ (Kiriku lauluraamat, lk 65). Mõelge laulu
juurde sobivad liigutused või paluge lastel laulu ajal klassis ringi marssida.

42. õppetund
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EESMÄRK Aidata igal lapsel mõista, et meid õnnistatakse, kui me järgime prohvetit.

ETTEVALMISTUS 1. Uurige palvemeelselt järgmisi pühakirjakohti: 1. Saamueli 3:1–10, 19–20.
Vaadake samuti „Evangeeliumi aluste” (31129 124) 9. peatükki.

2. Kirjutage eraldi paberilehtedele mõned konverentsilt või Kiriku ajakirjadest pärit
elava prohveti õpetused. Tehke vähemalt nii palju paberilehti, kui on klassis
lapsi. Murdke paberid kokku ja pange nad kaussi või korvi. Õpetused võivad
olla järgmised:

• uurige iga päev pühakirju
• pühitsege hingamispäeva
• palvetage iga päev
• käige sakramendikoosolekul ja Algühingus
• olge ausad.

3. Vajalikud õppevahendid:
a. Piibel.
b. Pilt 1-4 „Esimene nägemus” (Kunstitööd evangeeliumist 403, 62479), pilt 1-29

„Noa laeva ehitamine” (Kunstitööd evangeeliumist 102, 62053), pilt 1-42
„Issand kutsub noort Saamueli” (Kunstitööd evangeeliumist 111, 62498), pilt
1-66 „Mooses ja põlev põõsas” (Kunstitööd evangeeliumist 107, 62239),
elava prohveti pilt.

4. Tehke vajalikud ettevalmistused igaks täiendavaks tegevuseks, mida tahate
kasutada.

ÕPITEGEVUS Paluge ühel lapsel teha alguspalve.

Tähelepanu 
koondav tegevus

Näidake kordamööda pilte Noast (pilt 1-29), Moosesest (pilt 1-66) ja Joseph
Smithist (pilt 1-4). Innustage lapsi rääkima, mida nad teavad inimestest, keda
neil piltidel on kujutatud.

Kui te olete ära kuulanud, mida lapsed piltide kohta teavad, selgitage lühidalt, et
Jeesus käskis Noal ehitada laeva, et tema pere pääseks üleujutusest. Jeesus
käskis Moosesel vabastada iisraellased orjusest. Jeesus ütles Joseph Smithile,
et ta ei peaks ühinema ühegi kirikuga, mis hetkel maa peal on.

Prohvetid räägivad Taevase Isa ja Jeesuse Kristusega

Selgitage, et Noa, Mooses ja Joseph Smith olid kõik prohvetid. Prohvet on mees,
kes räägib Taevase Isa ja Jeesusega. Kuna Taevast Isa ja Jeesust ei ole maa
peal meid õpetamas, on nad endile appi võtnud prohvetid. Taevane Isa ja
Jeesus õpetavad prohvetit ja prohvet õpetab meile, mida me peaksime tegema,
et me võiksime olla õnnistatud ja õnnelikud.

43.
õppetund
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Lugu Näidake pilti 1-42 „Jumal kutsub noort Saamueli” ja jutustage lugu, kuidas
Saamuel kutsuti prohvetiks, nagu on kirjas 1. Saamueli 3:1–10, 19–20. Lugege
lastele ette 1. Saamueli 3:10.

• Kes hõikas Saamueli, kui ta voodis oli? (Jeesus. Vt 1. Saamueli 3:4.)

• Kes Saamueli arvates teda kutsus? (Vt 1. Saamueli 3:5.)

• Mida ütles Eeli, et Saamuel peaks tegema? (Vt 1. Saamueli 3:9.)

• Mida Saamuel Jeesusele ütles? (Vt 1. Saamueli 3:10.)

Selgitage, et Saamuel oli noor poiss, kui Jeesus temaga esimest korda rääkis.
Vanemaks saades õpetas ta oma rahvale, mida Taevane Isa ja Jeesus tahtsid, et
rahvas teeks.

Tegevus Paluge kolmel lapsel kehastada Saamueli, Eelit ja Jeesust ning see lugu ette män-
gida. Soovi korral mängige lugu uuesti, pannes näidendit tegema uued lapsed.

Meil on tänapäeval maa peal prohvet

Asetage välja elava prohveti pilt. Rääkige lastele, mida te prohveti kohta teate.

Paluge lastel püsti tõusta ja öelda: „(Elava prohveti nimi) on Jumala prohvet.”

• Miks me vajame elavat prohvetit? (Et me saaksime teada, mida Taevane Isa ja
Jeesus tahavad, et me teeksime.)

Selgitage, et prohvet õpetab meid oma konverentsikõnedes. Konverentsid on
suured koosolekud, kus on palju inimesi. Meie saame kuulata prohvetit televi-
siooni, raadio, interneti ja salvestuste vahendusel. Tema kõned trükitakse samuti
ära Kiriku ajakirjades, mida vanemad ja teised võivad teile ette lugeda.

Tegevus Paluge igal lapsel valida kausist või korvist üks teie poolt ettevalmistatud paberi-
leht. Lugege igal paberilehel olevat sõnumit ja arutage seda lühidalt koos lastega.
Rääkige lastele, et need sõnumid on asjad, mida prohvet on palunud meil teha.

Tegevus Paluge lastel mõelda, kuidas nad saavad prohvetit järgida. Visake või andke lii-
vakott või mingi pehme ese kordamööda igale lapsele öeldes: „Ma järgin proh-
vetit _________.” Paluge igal lapsel lause lõpetada ja öelda, kuidas tema saaks
prohvetit järgida.

Meid õnnistatakse, kui me järgime prohvetit

Viidake taas Noa, Moosese, Joseph Smithi ja elava prohveti piltidele. Selgitage, et
kuna Noa perekond talle järgnes, pääsesid nad üleujutusest. Iisraellased juhiti
Egiptusest välja paremale maale, kuna nad järgisid Moosest. Inimesed said Viimse
Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku liikmeks, kuna nad järgisid Joseph Smithi.

Selgitage, et need inimesed said õnnistatud, kuna nad järgisid prohvetit. Samuti
õnnistatakse meid, kui me järgime prohvetit.

Laul Laulge või lugege lastega laulu „Follow the Prophet“ (Järgides prohvetit)
(Children’s Songbook, lk 110) refrääni. Selgitage, et kindlalt kõndimiseks on vaja
suurt usku ja tuleb elada käskude järgi. Paluge ühel lapsel hoida laulu ajal käes
elava prohveti pilti.
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Prohveti järel, prohveti järel, prohveti järel kõnni sa kindlalt.
Prohveti järel, prohveti järel, mine ta järel, sest teed teab ta!

Tunnistus Tunnistage elavast prohvetist. Rääkige lastele, et Te teate, et kui me järgime
prohvetit, oleme me õnnistatud ja õnnelikud.

TÄIENDAVAD
TEGEVUSED Valige mõned neist tegevustest õppetunnis kasutamiseks.

1. Hankige elava prohveti kõne salvestus, et seda lastele ette mängida või
näidake tema pilte Kiriku ajakirjadest.

2. Laulge või lugege koos lastega laulu „Tänu, Looja, Sull’ prohvetitest” (Kiriku
lauluraamat, lk 36).

3. Kirjeldage uuesti president Lorenzo Snow nägemust Päästjast (vaata 26.
õppetund). Selgitage, et Jeesus ilmus president Snow’le, et rääkida talle,
kuidas juhtida Kirikut. Jeesus rääkis president Snow’le, mida Kiriku liikmetele
õpetada.

4. Mõelge välja mõningaid olukordi, kus lapsed saaksid prohveti õpetusi järgida.
Selgitage klassile igat olukorda ja laske lastel öelda või näidelda, mida nad
igas olukorras prohvetit järgides teeksid. Näiteks: „Te näete köögis raha. Te
tahaksite seda endale, kuid teate, et see on ema oma. Mida te teete, järgides
prohveti õpetust olla aus?”

TÄIENDAVAD
TEGEVUSED
VÄIKSEMATELE
LASTELE 1. Asetage kogu õppetunniks välja elava prohveti pilt. Võtke aega, et rääkida

lastele, kes ta on. Selgitage, et ta armastab neid ja tahab neil aidata pöörduda
tagasi Taevase Isa ja Jeesuse Kristuse juurde. Korrake seda õppetunni jooksul
paar korda.

2. Mängige lastega „Tee nii kuis mina”. Paluge lastel seista rivis. Esimene laps
rivis jookseb, keksib, hüpleb või liigub muudmoodi ruumi teise otsa. Teised
lapsed kordavad seda, mida esimene laps tegi. Esimene laps läheb seejärel
rivi lõppu ja järgmisest lapsest saab uus mängujuht. Korrake, kuni iga laps on
saanud olla mängujuht.

Selgitage pärast mängu, et prohvet on Kiriku juht. Kui me teeme asju, mida
tema meil teha käsib, siis juhib ta meid tagasi Taevase Isa ja Jeesuse juurde.



Me kõik saame 
Kirikus abiks olla
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44.
õppetund

EESMÄRK Aidata igal lapsel mõista, et iga koguduse liige saab Kirikus abiks olla.

ETTEVALMISTUS 1 Uurige palvemeelselt 1. Nefi 17:7–15; 18:1–4.

2. Valmistage iga lapse jaoks lihtne tänukaart, mida laps saab värvida ja anda
Algühingu juhatajale või kellelegi teisele, kes lapsi kirikus aitab. Soovi korral
joonistage kokkumurtud paberilehele lill ja kirjutage lille sisse „Tänan sind!”

3. Vajalikud õppevahendid:
a. Mormoni Raamat
b. Õngeritv ja kalad 11. õppetunnist. Kirjutage igale kalale midagi piiskopi või

koguduse juhataja kohta, nagu näiteks „Ta istub kirikus poodiumil”, „Ta aitab
meie koguduse inimesi” või „Me anname tema kätte oma kümnise”.

c. Karp rasvakriitide või värvipliiatsitega.
d. Pilt 1-8 „Sakramendi jagamine” (62021), pilt 1-67 „Aupaklik klass”, pilt 1-71

„Laeva ehitamine”.

4. Tehke vajalikud ettevalmistused igaks täiendavaks tegevuseks, mida tahate
kasutada.

ÕPITEGEVUS Paluge ühel lapsel teha alguspalve.

Tähelepanu 
koondav tegevus

Pange klassiruumi keskele tool ja püüdke seda ühest jalast hoides üles tõsta.
Selgitage, et on palju asju, mida me ei saa teha muidu, kui koos. Kutsuge kolm
last, kes kõik võtavad tooli ühest jalast ja aitavad teil tooli põrandast mõne senti-
meetri kõrgusele tõsta. Selgitage, et kui kõik töötavad koos, võime teha palju as-
ju, mida me üksi teha ei saa.

Taevane Isa ja Jeesus tahavad, et me töötaksime koos

Lugu Näidake pilti 1-71 „Laeva ehitamine” ja jutustage lühidalt lugu, kuidas Nefi ja te-
ma perekond ehitasid laeva, nagu on kirjas 1. Nefi 17:7:15 ja 18:1–4. Rõhutage,
et Nefi vajas laeva ehitamiseks Issanda (Jeesuse) ja oma pere abi.

• Miks ei saanud Nefi ilma abita laeva ehitada?

• Kuidas aitas Issand Nefit? (Vt 1. Nefi 17:8–10; 18:1.)

• Kuidas aitas Nefit tema pere? (Vt 1. Nefi 18:1.)

• Mis juhtus, kui kõik koos tööd tegid? (Vt 1. Nefi 18:4.)

Laske lastel rääkida kogemustest, mida nad on saanud teiste inimestega koos
töötades.

Tegevus Selgitage, et me töötame koos ka Kirikus. Iga inimene koguduses aitab teisi.
Mängige kas sõnades või näideldes, et te olete keegi, kes aitab igal nädalal kiri-
kus teie klassi liikmeid, nagu näiteks muusikajuhataja, klaverisaatja, õpetaja või
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Algühingu juhataja. Laske lastel arvata, keda te mängite. Kui lapsed on ära arva-
nud, kes te olete, selgitage selle kutsega kaasnevat vastutust. Korrake niimitu
korda, kui soovite.

Näidake pilti 1-8 „Sakramendi jagamine”.

• Mida see diakon teeb?

• Kas te tunnete kedagi, kes jagab sakramenti?

Selgitage, et noored mehed, kellel on Aaroni preesterlus, võivad ette valmistada,
õnnistada ja jagada sakramenti. Sel viisil saavad noored mehed Kirikus abiks olla.

Tegevus Selgitage, et teie koguduses on keegi, kes aitab Kirikus kõiki. Taevane Isa on
andnud sellele inimesele tegemiseks tähtsa töö. Laske lastel kordamööda püüda
paberkaladele kirjutatud vihjeid. Lugege iga vihje valjusti ette. Jätkake, kuni kõik
vihjed on ette loetud, ja laske lastel seejärel arvata, kes see inimene on.

• Mis on meie piiskopi (või koguduse juhataja) nimi?

• Milliseid tähtsaid asju ta teeb, et meid aidata?

Arutage töid, mida teised inimesed teie koguduses teevad, nagu näiteks kodu-
ja külastusõpetajad. Soovi korral rääkige laste pereliikmetel olevatest kutsetest.

Me kõik saame Kirikus abiks olla

Tegevus Pillake laiali karbitäis rasvakriite või värvipliiatseid. Paluge ühel lapsel need üles
korjata ja võtke aega, et näha, kui kaua tal selleks aega kulub. Pillake need as-
jad jälle maha. Laske need kogu klassil üles korjata ja mõõtke, kui kaua neil sel-
leks aega kulub. Selgitage, et kui kõik koos töötavad, saame tööga kiiremini
hakkama.

• Mida saate teie teha, et Kirikus abiks olla?

Aidake lastel leida viise, kuidas nemad saavad Kirikus abiks olla: kogudusehoo-
net puhtana hoida, teiste vastu sõbralik olla, kurbi ja hirmunud lapsi aidata ning
koosolekute ajal aupaklik olla.

• Kuidas me saame kaasa aidata sellele, et meie klassiruum ja kogudusehoone
puhtad oleksid?

• Kuidas me saame abistada Kirikus teisi inimesi?

Näidake pilti 1-67 „Aupaklik klass”.

• Kuidas saavad need lapsed Kirikus abiks olla?

• Kuidas aitab meie klassikaaslasi see, kui me oleme aupaklikud?

• Kuidas aitab õpetajat see, kui igaüks on aupaklik?

• Kuidas me ennast tunneme, kui igaüks on aupaklik?

Tegevus Selgitage, et me saame Kirikus abiks olla ka sellega, et täname inimesi, kes tee-
vad midagi meie heaks. Laske lastel teie valmistatud tänukaardid ära värvida ja
jagage need võimaluse korral tunni ajal laiali.

Tunnistus Väljendage oma tänulikkust kõikide inimeste eest, kes teie koguduses abiks on?
Rääkige oma tunnetest seoses sellega, et teete Taevase Isa tööd Algühingu õpetajana.
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TÄIENDAVAD
TEGEVUSED Valige mõned neist tegevustest kasutamiseks õppetunni jooksul.

1. Võimaluse korral minge sakramendisaali ja näidake lastele, kus piiskopkond
(või koguduse juhatus) sakramendikoosoleku ajal istub. Laske lastel
kordamööda nende toolidel istuda. Seejärel näidake lastele, kus asub piiskopi
(või koguduse juhataja) kabinet.

2. Visake või andke pehme asi, kas pall või liivakott ühele lapsele ja paluge tal
nimetada kedagi kogudusest, kes Kirikus abiks on, ja selgitada, kuidas ta
abiks on. Seejärel paluge lapsel visatud ese teile tagasi visata. Jätkake, kuni
iga laps on saanud vähemalt ühe võimaluse osaleda.

3. Algühingu juhataja loal kutsuge klassi külastama piiskopkonna liige või keegi
teine koguduse juhtidest, kes räägiks lastele, kuidas tema Kirikus abiks on.

4. Joonistage iga lapse jaoks papptaldrikule lihtne nägu. Andke lastele
rasvakriidid või värvipliiatsid ja laske igal lapsel joonistada näole juurde sama
värvi juuksed, kui on tal endal. Öelge lastele, et kui te ütlete midagi selle kohta,
kuidas nad saavad Kirikus abiks olla, peaksid nad oma pappnägusid üleval
hoidma. Kui väide on vale, peaksid nad näod süles hoidma. Kasutage järgmisi
lauseid:

• Ma peaksin paberi oma tooli alla viskama.

• Ma peaksin tänama inimesi, kes mind Kirikus aitavad.

• Ma peaksin klassi jooksma.

• Ma peaksin kirikus aupaklik olema.

TÄIENDAVAD
TEGEVUSED
VÄIKSEMATELE
LASTELE 1. Mängige lastega „Tee nii kuis mina”. Paluge lastel seista rivis. Esimene laps

rivis jookseb, keksib, hüpleb või liigub muudmoodi ruumi teise otsa. Teised
lapsed järgivad esimese lapse eeskuju. Esimene laps läheb seejärel rivi lõppu
ja järgmisest lapsest saab uus mängujuht. Korrake, kuni iga laps on saanud
olla mängujuht.

Selgitage lastele pärast mängu, et piiskop on koguduse juht. Ta tahab, et me
teeksime asju, mis juhataksid meid tagasi Taevase Isa juurde.

2. Laulge „Tee nii kuis mina“, lauldes laste poolt pakutud tegevustest. Korrake
laulu, nii et kõik klassi lapsed saaksid tegevusi välja mõelda. Laulu leiate
Algühingu laulumapist.

44. õppetund



Jeesuse Kristuse ülestõusmine
(ülestõusmispühad)
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EESMÄRK Aidata igal lapsel mõista, et Jeesus Kristus on üles tõusnud.

ETTEVALMISTUS 1. Uurige palvemeelselt järgmisi pühakirjakohti: Luuka 23:33–24:12, 36–40, 51.
Vaadake samuti „Evangeeliumi aluste” (31129 124) 12. peatükki.

2. Vajalikud õppevahendid:
a. Piibel.
b. Pilt 1-3 „Jeesus Kristus” (Kunstitööd evangeeliumist 240, 62572), pilt 1-16

„Jeesuse Kristuse sünd” (Kunstitööd evangeeliumist 201, 62495), pilt 1-55
„Mäejutlus” (Kunstitööd evangeeliumist 212, 62166), pilt 1-59 „Ristilöömine”
(Kunstitööd evangeeliumist 230, 2505), pilt 1-72 „Jeesus palvetab
Ketsemanis” (Kunstitööd evangeeliumist 227, 62175), pilt 1-73 „Jeesuse
matused” (Kunstitööd evangeeliumist 231, 62180), pilt 1-74 „Jeesus näitab
oma haavade jälgi” (Kunstitööd evangeeliumist 234, 62503).

3. Tehke vajalikud ettevalmistused igaks täiendavaks tegevuseks, mida tahate
kasutada.

ÕPITEGEVUS Paluge ühel lapsel teha alguspalve.

Tähelepanu 
koondav tegevus

Asetage pilt 1-3 „Jeesus Kristus” pildiga allpool oma sülle. Rääkige lastele, et
hakkate rääkima kellestki, kes on väga tähtis. Laske lastel pärast järgmiste vihje-
te andmist arvata, kes see on:

1. Ta armastab igaüht väga.

2. Ta elas maa peal kaua aega tagasi ja asutas kiriku.

3. Ta õpetas meile, kuidas elada ja õnnelik olla.

4. Ta õnnistas inimesi ja käskis neil olla lahked ja armastavad.

Kui lapsed on ära arvanud (või olete Teie neile öelnud), et see on Jeesus, aseta-
ge pilt välja.

Jeesus armastab meid

Tuletage lastele meelde, et Jeesus on Taevase Isa Poeg. Taevane Isa saatis
Jeesuse maa peale tähtsal põhjusel.

Lugu Näidake pilti 1-16 „Jeesuse Kristuse sünd”. Rääkige lühidalt Jeesuse sünnist.
Soovi korral paluge lastel aidata seda lugu jutustada. Tuletage neile meelde, et
Jeesus oli eriline beebi.

Näidake pilti 1-55 „Mäejutlus”. Selgitage, et suureks sirgudes asutas Jeesus
oma kiriku ja õpetas inimestele, kuidas elada ja üksteist armastada.

45.
õppetund
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Laul Paluge lastel tõusta ja laulge või lugege laulu „Jesus Said Love Everyone“ (Jeesus
ütles: „Armasta igaüht!“) (Children’s Songbook, lk 61), tehes liigutusi kaasa:

Jeesus ütles: igaüht (siruta käed laiali)
armastama peab! (aseta käed südamele)
Teisi hoides nemadki (rista käed, nagu kallistaksid iseennast)
armastavad mind. (aseta käed südamele)

Näidake pilti 1-72 „Jeesus palvetab Ketsemanis”.

• Mida Jeesus sellel pildil teeb?

Selgitage, et enne surma läks Jeesus palvetama kohta, mida kutsutakse
Ketsemani aiaks. Jeesus kannatas seal meie pattude pärast, et meie võiksime
meelt parandada ja andeks saada asjade eest, mida oleme teinud valesti.
Jeesus oli ainuke, kellel oli vägi seda meie heaks teha. Ta tegi seda, kuna Ta
armastab meid nii väga.

Jeesus tõusis üles

Selgitage, et paljud inimesed, kes elasid Jeesuse ajal maa peal, armastasid
Teda. Osale inimestele Jeesus siiski ei meeldinud. Nad ei uskunud, et Tema oli
Taevase Isa Poeg.

Lugu Näidake pilti 1-59 „Ristilöömine”. Selgitage lihtsate sõnadega ristilöömist, nagu
on kirjas Luuka 23:33–46. Selgitage, et inimesed, kellele Jeesus ei meeldinud,
olid Tema vastu väga julmad. Sõdurid lõid naelad läbi Jeesuse käte ja jalgade
ning riputasid Ta risti külge. Nad jätsid Jeesuse ristile, kuni Ta suri. (Olge selle
loo jutustamisel ja järgmise liigutustega salmi lugemisel ettevaatlik. Mõned lap-
sed võivad olla väga tundlikud, kuuldes, et inimesed tegid Jeesusele haiget.)

Selgitage, et kui Jeesus suri, lahkus Tema vaim Tema füüsilisest kehast ja läks
taevasse. Tuletage lastele meelde, et igaühel meist on vaim. Meie vaimu ei ole
näha, kuid vaim teeb meid elavaks.

Näidake pilti 1-73 „Jeesuse matus”. Selgitage, et inimesed, kes Jeesust armas-
tasid, võtsid Ta surnukeha ja mähkisid selle ettevaatlikult riide sisse. Nad viisid
Jeesuse surnukeha hauda (koopataolisse kohta, kuhu inimesi maeti) ja asetasid
Tema keha õrnalt sinna lebama (vt Luuka 23:50–56).

Näidake pilti 1-74 „Jeesus näitab oma haavade jälgi”. Selgitage, et kolm päeva
pärast surma tõusis Jeesus üles. Ta oli jälle elus. Jeesuse surres lahkus Tema
vaim Tema kehast. Kui Ta oli üles tõusnud, tuli Tema vaim Tema kehasse tagasi.
Jeesus oli esimene, kes surnuist üles tõusis.

Selgitage, et mitmed inimesed nägid Jeesust pärast Tema ülestõusmist (vt Luuka
24). Jeesus õpetas oma sõpru ja näitas neile oma ülestõusnud keha (vt Luuka
24:36). Ta lasi oma sõpradel ennast puudutada, et nad teaksid, et Tema üles-
tõusnud keha on lihast ja luust (vt Luuka 24:39–40). Pärast inimeste õpetamist
läks Jeesus taas elama koos Taevase Isaga (vt Luuka 24:51).

• Miks Jeesus tahtis, et inimesed Teda puudutaksid? (Vt Luuka 24:36–40.)

• Kuhu Jeesus pärast inimeste juurest lahkumist läks? (Vt Luuka 24:51.)

Selgitage, et päev, mil Jeesus üles tõusis, oli esimene ülestõusmispüha. Me tähis-
tame ülestõusmispühi igal aastal, et meeles pidada, et Jeesus tõusis surnuist üles.
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Tegevus Laske lastel püsti tõusta ja lugege neile järgmist luuletust, tehes liigutusi kaasa:

Olles risti löödud, kolme päeva pärast (tõstke püsti kolm sõrme)
Jeesus oma hauast oli läinud ära! (rääkige seda uudist oma naabrile)
Inimesed Teda nägid palgest palge: (tõstke üks käsi oma näo kõrgusele)
naelajäljed kätel, väiksed augud jalgel. (osutage kätele ja jalgadele)
Nüüd Ta Isa kõrval, õpetab sealt tõde. (pange käed vaheliti)
Üles tõuseme me kõik, armas vend ja õde! (noogutage pead)

Me tõuseme üles

Aidake lastel mõista, et Jeesus ärkas pärast surma taas ellu. Praegu on Jeesus
elusana taevas ja Ta ei sure enam kunagi. Selgitage, et Jeesus tegi meile võima-
likuks selle, et me saame nagu Temagi surnuist üles tõusta. See tähendab, et
igaüks meist elab pärast surma edasi.

• Kas te teate kedagi, kes on surnud?

Selgitage, et kui inimesed surevad, on nende vaimud endiselt elus. Ühel päeval
tõusevad nad üles, mis tähendab, et nende keha ja vaim ühendatakse taas nagu
Jeesusel. Soovi korral selgitage lastele, et võib-olla me ei tõuse üles kolme päe-
va pärast, nagu Jeesus seda tegi, kuid ühel päeval tõuseme me kõik üles.

Laske lastel korrata mõned korrad sõna „ülestõusnud” ja rääkida, mida see tähendab.

Juhtige tähelepanu sellele, kui imeline on teada, et kõik inimesed, keda me tea-
me ja armastame – meie vanemad, vennad, õed, vanavanemad ja sõbrad – tõu-
sevad üles. Me kõik elame pärast surma jälle. Jeesus tegi selle võimalikuks.

Tunnistus Tunnistage, et Jeesus armastab igaühte meist. Suure armastuse tõttu meie vastu
Ta kannatas, suri ja tõusis surnuist üles, nii et igaüks meist võib samuti ühel päe-
val üles tõusta.

TÄIENDAVAD
TEGEVUSED Valige mõned neist tegevustest õppetunnis kasutamiseks.

1. Arutage lühidalt mõnda ülestõusmispühadega seotud kogemust või
traditsiooni, mida lapsed teavad. Kinnitage, et ülestõusmispühade ilmaliku
tähistamisega seotud traditsioonid on rõõmsad, kuid aidake lastel eristada
neid ülestõusmispühade tegelikust tähendusest.

2. Näidake lastele sõrmkinnast või labakut. Võrrelge meie maist keha kindaga,
milles on käsi. Näidake, kuidas käsi (vaim) paneb kinda (keha) liikuma. Võtke
kinnas käest ja selgitage, et see sümboliseerib füüsilist surma. Vaim ja keha on
lahutatud ja keha ei liigu. Pange kinnas tagasi kätte ja selgitage, et see
sümboliseerib ülestõusmist. Nüüd on vaim ja keha taas ühendatud. Tuletage
lastele meelde, et kuna Jeesus Kristus tõusis surnuist üles, tõusevad kõik
inimesed pärast surma üles.

3. Tehke igale lapsele koopia 6. õppetunni lõpus olevast lehest „Jeesus on meie
hea sõber“ ja laske lastel see ära värvida.

4. Visake liivakott või mõni pehme ese õrnalt ühele lapsele ja paluge tal vastata
ühele alljärgnevatest küsimustest (või samalaadsele küsimusele) enne, kui ta
liivakoti teile tagasi viskab. Korrake tegevust, kuni iga laps on saanud
küsimusele vastata vähemalt ühe korra.
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• Miks me tähistame ülestõusmispühi?

• Kes oli esimene, kes tõusis üles?

• Mida tähendab olla üles tõusnud?

• Kuhu pandi Jeesuse keha pärast Tema surma?

• Kas inimesed nägid Jeesust pärast Tema ülestõusmist?

• Miks Jeesus tahtis, et inimesed Teda puudutaksid?

• Kes veel üles tõusevad, kuna Jeesus tõusis üles?

5. Laulge laulu „Ta on tõusnud“ (Kiriku lauluraamat, lk 55).

TÄIENDAVAD
TEGEVUSED
VÄIKSEMATELE
LASTELE 1. Paluge lastel teha luuletuse ettelugemise ajal järgmisi liigutusi:

Jeesus lahkunud on hauakambri seest, (näidake hauakambri poole)

ukselt raske kivi on veeretatud eest. (näidake kätega, kui suur kivi oli)
Igaüks nüüd ise saab sisse piiluda, (kummardage ja tõstke käsi silmadele varjuks)
veendumaks, et tõesti sealt on läinud Ta.
On Jeesus tõusnud üles, see meile rõõmu teeb! (sirutage käsi taeva poole)
Nüüd käime kindlas usus me Taevaisa teed. (paigalkõnd)

(Dana Eynon, teosest Bible Story Finger Plays and Action Rhymes, Cincinnati:
Standard Publishing Co, 1964, lk 29.)

2. Selgitage, et Jeesus suri ja tõusis üles kevadel. Kevad on elule ärkamise aeg.
Puud ja lilled hakkavad jälle kasvama. Paljud loomad sünnivad kevadel. Laske igal
lapsel joonistada pilt lilledest või loomalastest. Näidake pilti 1-3 „Jeesus Kristus” ja
selgitage, et kuna Jeesus tõusis üles, elame me kõik taas pärast surma.

3. Laulge või lugege laulu „Jesus Loved the Little Children“ (Jeesus armastas
väikesi lapsi) (Children’s Songbook, lk 59). Leiate laulu 6. õppetunnist. Tuletage
lastele meelde, et me tähistame ülestõusmispühi, et pidada meeles Jeesust ja
Tema ülestõusmist.

45. õppetund



Jeesuse Kristuse sünd ( jõulud)

182

EESMÄRK Aidata igal lapsel olla tänulik Jeesuse Kristuse sünni eest.

ETTEVALMISTUS 1. Uurige palvemeelselt Matteuse 2:1–12 ja Luuka 1:26–35; 2:1–20.

2. Uurige välja mõned lihtsad faktid teie klassi laste sünni kohta, nagu näiteks kus
nad sündisid, mis värvi olid nende juuksed ja kus nad elasid oma elu esimesel
nädalal. Olge peenetundelised lapsendatud laste suhtes.

3. Lõigake jõuluketi jaoks välja paberiribad (umbes 20 cm pikad ja 4 cm laiad).
Lõigake piisavalt ribasid, et iga laps saaks teha mõne lüliga keti.

4. Kirjutage iga lapse vanematele jõuluketi kohta selgitav kirjake, et vanemad
võiksid innustada oma lapsi tegema häid tegusid.

5. Vajalikud õppevahendid:
a. Piibel.
b. Asjad Jeesuse Kristuse sünnistseeni kujutamiseks. Soovi korral kasutage

teki sisse mähitud beebinukku, kelle panete lamama väikesesse karpi.
Lõigake sõime kohale panemiseks paberist välja täht. Kui teil ei ole võimalik
Jeesuse sündi kujutada, kasutage pilti 1-75 „Jeesuse sünd” (Kunstitööd
evangeeliumist 200, 62116).

c. Rasvakriidid ja liim.
d. Pilt 1-75 „Jeesuse sünd” (Kunstitööd evangeeliumist 200, 62116), pilt 1-76

„Neil pole öömaja” (62115), pilt 1-77 „Karjastele teatatakse Kristuse sünnist”
(Kunstitööd evangeeliumist 202; 62117), pilt 1-78 „Hommikumaa targad”
(Kunstitööd evangeeliumist 203, 62120).

6. Tehke vajalikud ettevalmistused igaks täiendavaks tegevuseks, mida tahate
kasutada.

ÕPITEGEVUS Paluge ühel lapsel teha alguspalve.

Tähelepanu 
koondav tegevus

Paluge lapsel teie kõrvale seista, kui te jutustate üksikasju selle lapse sünni
kohta. Korrake seda iga klassisoleva lapsega.

Jõuluajal tähistame Jeesuse Kristuse sündi

Selgitage, et on käes jõuluaeg ja me tähistame kellegi sündi, keda me kõik ar-
mastame.

• Kelle sündi me tähistame?

Lugu Jutustage lugu, kuidas ingel külastas Maarjat, nagu on kirjas Luuka 1:26–35.
Selgitage, et ingel ütles Maarjale, et temast saab Jumala Poja, Jeesuse ema.

• Mis oli Jeesuse ema nimi? (Vt Luuka 1:27.)

• Mis oli Jeesuse isa nimi? (Taevane Isa. Vt Luuka 1:35.)

46.
õppetund
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Selgitage, et Joosep ei olnud Jeesuse isa. Ta oli hea mees, kes oli välja valitud
Jeesuse eest hoolitsema. Ingel ilmus Joosepile unenäos ja rääkis talle, kui tähtsa
lapse Maarja saab. Ingel rääkis Joosepile, et Maarja peaks olema tema naine.

Lugu Näidake pilti 1-76 „Neil pole öömaja” ning jutustage Joosepi ja Maarja reisist
Naatsaretist Petlemma, nagu on kirjas Luuka 2:1–7. Lugege ette Luuka 2:7, sel-
gitades sõnu, mis võivad olla lastele tundmatud.

Tegevus Laske lastel istuda või põlvitada põrandal Jeesuse sünnistseeni ees. Soovi korral
andke neile tekk, millel nad saavad istuda. Laske ringi käima pilt 1-75 „Jeesuse
sünd” ning paluge igal lapsel öelda üks asi, mida ta pildil näeb.

• Miks ei olnud Maarjal ja Joosepil öömaja? (Vt Luuka 2:7.)

• Kus Jeesus sündis? (Laudas).

• Milline voodi oli Maarjal beebi Jeesuse jaoks? (Vt Luuka 2:7.)

Laul Laulge või lugege lastega laulu „Away in a Manger“ (Kaugel sõimes) (Children’s
Songbook, lk 42). Mõelge laulu juurde sobivad liigutused.

Ta hälliks on väikene sõimeke seal,
kus Issand, me Jeesus on asetanud pea.
Ja täheke taevast on vaatamas pealt,
kuis heinte peal magab me Jeesuslaps seal.

Lugu Näidake pilti 1-77 „Kristuse sünni teatamine karjastele” ja jutustage lugu selle
kohta, kuidas külastati karjaseid, nagu see on kirjas Luuka 2:8–20.

• Miks karjased kartsid? (Vt Luuka 2:9.)

• Mida ingel karjastele rääkis? (Vt Luuka 2:10–12.)

• Mida tegid karjased pärast seda, kui nad olid väikest Jeesust külastanud? 
(Vt Luuka 2:17, 20.)

Lugu Näidake pilti 1-78 „Hommikumaa targad” ja jutustage tarkade külaskäigust, nagu
seda on kirjeldatud Matteuse 2:1–12.

Tegevus Paluge lastel püsti tõusta ja mängida, nagu sõidaksid nad kaamelitega klassis
ringi, järgnedes taevatähele, mis juhatab nad väikese Jeesuse juurde.

Pärast mõningaid tiire klassis paluge lastel kaamelite seljast maha tulla ja sün-
nistseeni juurde tagasi liikuda. Selgitage, et selleks ajaks, kui targad väikese
Jeesuse juurde jõudsid, oli Joosep leidnud oma pere jaoks parema peatuspaiga
ja nad ei olnud enam laudas. Tuletage lastele meelde, et targad tõid kaasa kingi-
tusi: kulda, viirukit ja mürri. Laske igal lapsel öelda, kas tema toodud kingitus on
kuld, viiruk või mürr, ning seejärel see väikesele Jeesusele anda.

Meie kingitus Jeesusele on olla Tema sarnane

Selgitage, et jõulude ajal, kui me tähistame Jeesuse sünnipäeva, võime me anda
Talle kingitusi. Me ei saa anda kingitusi, mida tõid targad, ei kulda, viirukit ega
mürri, kuid me võime anda teistsuguseid kingitusi. Me teeme Jeesusele kingitu-
se, kui me püüame olla Tema moodi. Me oleme Jeesuse moodi, kui me oleme
lahked oma pereliikmete ja sõprade vastu.
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Tegevus Aidake igal lapsel valmistada mitme lüliga jõulukett. Laske lastel lülid ära värvida ja
seejärel need ketiks kokku liimida (vaata õppetunni materjali lõpus olevat illustrat-
siooni). Rääkige lastele, et nad paneksid oma ketid kodus sellisesse kohta, kus nad
tuletaksid neile meelde, et teistele heade tegude tegemine on kingitus Jeesusele.
Kutsuge lapsi üles tegema kuni jõuludeni vähemalt üks heategu päevas.

Aidake lastel välja mõelda häid tegusid, mida nad teha saavad. Tuletage neile
meelde, et oma heade tegudega teevad nad Jeesusele imelise kingituse. Andke
igale lapsele kirjake, mis selgitab keti tähendust nende vanematele.

Tunnistus Selgitage, et Jeesuse Kristuse sünd on üks tähtsamaid sündmusi, mis maa peal
on juhtunud. Rääkige oma armastusest Jeesuse vastu ja oma soovist olla Tema
sarnane mitte üksnes jõulude ajal, vaid kogu aasta jooksul.

TÄIENDAVAD
TEGEVUSED Valige mõned neist tegevustest õppetunnis kasutamiseks.

1. Jutustage uuesti Jeesuse sünnilugu, samal ajal kui lapsed mängivad Joosepit,
Maarjat, öömajapidajat, karjaseid ja hommikumaa tarkasid. Võimaluse korral
kasutage rekvisiite, nagu beebinukk, väike tekike ja sall. Andke igale lapsele
võimalus osaleda. Soovi korral korrake seda tegevust, lastes lastel mängida
erinevaid rolle.

2. Aidake lastel lõigata välja või joonistada täht. Laske lastel oma dekoratsioonid
ära värvida ja pange iga tähe külge pael, et laps saaks selle oma kodus kuhugi
riputada.

3. Arutage mõningaid kaubanduslike jõuludega seotud ettevalmistusi, mida
lapsed on märganud. Aidake neil mõista, et sellised asjad nagu kingitused ja
peod on toredad asjad, kuid jõulud on tegelikult Jeesuse Kristuse sünnipäev ja
on oluline keskenduda Temale ja Tema elule.

4. Arutage kohalikke jõulutraditsioone, mis teile meeldivad või mida te teate.
Innustage lapsi rääkima ükskõik millisest jõuludega seotud traditsioonist,
millest nende pere jõulude ajal rõõmu tunneb.

TÄIENDAVAD
TEGEVUSED
VÄIKSEMATELE
LASTELE 1. Laske lastel mängida, et nad on karjamaal puhkavad karjased. Aidake neil

näidata, millist hirmu tundsid karjased, kui nad nägid inglit, seejärel aga
rõõmu, mida nad tundsid, kui nad uudisest aru said. Aidake neil ette kujutada,
kuidas nad kuulevad inglite laulu, vaatavad imeilusasse õhtutaevasse ja
näevad tähte. Kõndige koos klassis ringi ja otsige beebit. Põlvitage beebi
Jeesuse sõime ette ja laulge kiidulaulu.

2. Paluge lastel teha luuletuse ettelugemise ajal järgmisi liigutusi:

Oli ükskord beebi, kes magas sõime sees. (kiigutage käsi, nagu hällitaksite beebit)
Emakene valvas kogu öö Ta ees. (seiske sirgelt)
Sellel kaugel ajal taevas säras tähti, (viidake taeva poole)
Jumalapoja sünnist seal tunnusmärki nähti. (plaksutage rõõmsalt käsi)
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3. Laulge või lugege laulu „Jesus Said Love Everyone“ (Jeesus ütles: „Armasta
igaüht!“) (Children’s Songbook, p. 61). Leiate laulu 45. õppetunnist. Tuletage
lastele meelde, et jõulude ajal tähistame Jeesuse sündi.

4. Lõigake paberist välja mitu lihtsat mähkmetes Jeesuslast. Varuge heina või
õlgi ning tooge see lastele, et nad saaksid selle „sõime” liimida (sõimeks on
ruudukujuline paber). Laske lastel kleepida väljalõigatud Jeesuslaps heinast
või õlgedest asemele.

46. õppetund
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Kui ma midagi valesti teen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
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Kui sul tuju hea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XX, 122, 157
Kuku! Kus on sinu silmad . . . . . . . . . . . . . . . 74, 77, 81
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Kümme meest olid haiged . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167

Lahku, kokku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XVIII, 156
Lapsed, pange püksid jalga . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Linnupere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51, 94
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Ma ennast pikaks venitan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Ma istun hästi tasa, mul langetatud pea. . . . . . . . . 161
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Ma olen abiline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Ma olen rõõmus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57, 161, 168
Ma olen tänulik oma silmade eest . . . . . . . . . 9, 14, 76
Ma usus palvetan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Maailm on nii suur. . . . . . . . . . . . . . 30, 46, 50, 54, 143
Mesitaru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
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Mu käel on sõrmi kokku viis . . . . . . . . . . . . . . 114, 126
Mu pere on igavene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
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Mu väike kiisu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
Mul on ema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Mul on imeline keha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 61, 73
Mul on nina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Mulle meeldib aidata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Mulle meeldib kaevata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Mull’ meeldib näha templit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Mulle meeldivad mu käed. . . . . . . . . . . . . . . . . 68, 114
Naeratus on nakkav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
Naeratused . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Noa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45, 142

Oled suur või väike. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 22
Olen kuulekas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Oli ükskord beebi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
Olles risti löödud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
On pere koos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

Palvelaul. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Pea, õlad, põlved, varbad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Plaksutage käsi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Popkorni ime . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Prohveti järel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
Rõõmus laul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158

See on kirik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
Seemned on külvatud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Sest täna on pühapäev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Sind tahan austada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
Sõrmede loendamine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

Ta on tõusnud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
Taevane Isa tunneb mind . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 22
Tee nii kuis mina . . . . . . . . . . 30, 62, 90, 145, 148, 174
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Laulud Lastetoa jaoks ingliskeelsest
laulikust „Children’s Songbook“
(Laste lauluraamat)

Järgmised laulud inglisekeelsest „Laste lauluraamatust” sobivad eriti hästi Lastetoas
kasutamiseks. Lisatud on mõned soovitused, kuidas te võite kohandada sõnu. Teil võib olla
muid mõtteid, kuidas neid või teisi laule kohandada, et need oleksid Lastetoale kohased.

Lk

A Happy Family (Õnnelik pere)(© 1975 Pioneer Music Press, Inc.) . . . . . . . . . . . . . . . 198

Looge salm oma rõõmsast lastetoast või Algühingust.
Kasutage tervituseks: !Ma näen Sillet; ta näeb mind …“

Do As I’m Doing (Tee nii kuis mina) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276

Andke lastele lauldes juhiseid: „Koos koristame, järgi, järgi mind …“ 
või „Nüüd koguneme, järgi, järgi mind …“

For Health and Strength (Jõud ja tervis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Nimetage asju, mille eest lapsed võivad tänulikud olla: 
“Puude ja lillede ja vihma eest, mis sajab, me täname sind, oo Issand.

Fun to Do (Lõbus töö). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253

Head, Shoulders, Knees, and Toes (Pea, õlad, põlved ja varbad) . . . . . . . . . . . . . 275

Laulge lihtsamatest liigutustest: „Kas sa tuled ja käid (jooksed, hüppad, kepsled) 
koos minuga … mööda tuba.”

Andke lastele juhiseid: „Nüüd on aeg mänguasjad kokku korjata … 
ja  need kasti (riiulile, kappi) panna.”

Hello Song . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260

Here We Are Together (On pere koos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261

I Wiggle (Ma looklen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271

If You’re Happy (Kui oled rõõmus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266

My Hands (Minu käed) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273

Once There Was a Snowman (Kord seal oli lumememm) 
(© 1981 Pioneer Music Press, Inc.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249

Looge lisaks salme loodusest: „Kord seal oli roheline puuke, sirge ta kui … 
tikk, tikk, tikk. Puhkasin ta varjus rõõmsalt ma … pikk, pikk, pikk.” või „Kord seal 
oli kõrge mäekene … lai, lai, lai. Läksin tema otsa ronima … pilvi katsuda.“

Rain Is Falling All Around (Vihma sajab kõikjale) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241

Sing a Song (Laula nüüd) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253

Asenda sõna „laulma“ sõnadega, mis väljendavad liikumist. Näiteks „hop, hop, hop“.
Laulge riietest, värvidest või kingadest.

Smiles (Naeratused) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267

Thanks to Our Father (Tänu meie Isale) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

We Bow Our Heads (Me langetame pea) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Lisaks selles õpikus leiduvatele lauludele, võite kasutada ka muid lastelaule, kui nad
vastavad järgmistele kriteeriumitele:

On lühikesed ja lihtsad.
Lihtsa viisiga (5 kuni 8 heliastet).
Sõnad korduvad ja lihtsalt õpitavad.
Sõnad kirjeldavad asju, mida lapsed võivad näha, kuulda, katsuda, nuusutada või tunda.
Sõnad ei ole vastuolus evangeeliumi õpetustega.
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