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Tässä oppikirjassa on oppiaiheita niiden lasten opettamiseen, jotka ovat täyttäneet kolme
vuotta 1. tammikuuta mennessä. Opettajat voivat soveltaa oppikirjaa myös lapsille, jotka ovat
iältään puolestatoista vuodesta kolmeen vuoteen. Jos alle kolmivuotiaat lapset osallistuvat
Alkeisyhdistykseen, heidän tulee olla lastenhuoneen luokassa, joka on erotettu kolmivuotiai-
den luokasta, ellei seurakunta ole hyvin pieni. Jos seurakunnassa on samanikäisiä lapsia
kahdeksan tai enemmän, luokka voidaan jakaa.

Lastenhuoneen lasten opettajien tulee lukea tämän luvun lisäksi luku ”Oppikirjan soveltaminen
lastenhuoneen käyttöön”, joka alkaa sivulta IX.

Johtajien ja opettajien tulee rukoillen päättää, kuinka olisi parasta järjestää luokat ja käyttää
tämän oppikirjan oppiaiheita ja toimintaehdotuksia niin, että ne vastaavat seurakunnan lasten
tarpeita.

KOLMIVUOTIAIDEN 
LUOKKA Lapset, jotka ovat täyttäneet kolme vuotta 1. tammikuuta mennessä, kuuluvat kolmivuotiaiden

luokkaan.

Tavoite

Kolmivuotiaiden luokan tavoitteena on auttaa lapsia ymmärtämään ja rakastamaan taivaallista
Isää ja Jeesusta Kristusta, saamaan myönteisiä kokemuksia Alkeisyhdistyksessä ja kehitty-
mään omanarvontunnon saamisessa.

Rukous

Jokainen oppitunti tulee aloittaa ja päättää lapsen pitämällä rukouksella. Yleensä alkurukous
pidetään oppitunnin alussa ja loppurukous oppitunnin lopussa. Opeta lapsia pitämään lyhyitä,
yksinkertaisia rukouksia. Auta heitä tarvittaessa.

Aikataulu

Tämän luokan kautta siirrytään vähitellen lastenhuoneesta varsinaiseen Alkeisyhdistykseen.
Vuoden alkupuoliskolla on ehkä parasta pitää kolmivuotiaille yhteinen tuokio ja toimintatuokio
heidän omassa luokassaan. Vuoden loppupuoliskolla he voivat olla muiden Alkeisyhdistyksen
lasten kanssa yhteisessä tuokiossa. Siirtymisen ajankohta määräytyy luokassa olevien lasten
kypsyystason mukaan. Tarkkaile lapsia, että huomaisit, milloin he ovat valmiita, ja neuvottele
Alkeisyhdistyksen johtokunnan kanssa siitä, milloin siirtymisen pitäisi tapahtua. Kolmivuotiaat
voivat olla alku- tai loppuohjelmassa muiden Alkeisyhdistyksen lasten kanssa koko vuoden
ajan.

Alkeisyhdistys kestää yleensä tunnin ja 40 minuuttia. Alku- tai loppuohjelma kestää 20 minuut-
tia, johon sisältyy viiden minuutin siirtymävaihe, jolloin lapset menevät luokkiinsa. Jos kolmi-
vuotiailla on yhteinen tuokio omassa luokassaan, oppitunti kestää 75 minuuttia. Seuraavaa
aikatauluehdotusta voidaan soveltaa paikallisiin tarpeisiin:

Tervehtimistuokio: 10–15 minuuttia
Opetustuokio: 25–30 minuuttia
Yhteinen tuokio ja toimintatuokio: 20–25 minuuttia
Lopetustuokio: 10–15 minuuttia

Kun kolmivuotiaat osallistuvat yhteiseen tuokioon muun Alkeisyhdistyksen kanssa, oppitunti
kestää 40 minuuttia ja siihen sisältyy opetustuokio ja lyhyempi tervehtimis- ja lopetustuokio.

Tervehtimistuokio: Tervehtimistuokion tarkoitus on antaa lapsille mahdollisuus vapaasti kes-
kustella ja olla yhdessä opettajan ja toistensa kanssa. Lapset tuntevat olonsa turvallisemmaksi
ja heistä on mukavampaa olla Alkeisyhdistyksessä, jos he saavat vapaasti liikkua tämän
tuokion aikana.

Tämän oppikirjan käyttö
opetuksessa

V
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Auta jokaista lasta tuntemaan itsensä tervetulleeksi ja viihtymään luokassa. Osoita sanoillasi
ja teoillasi rakkautta, lämpöä ja kunnioitusta. Keskustelkaa lasten tarpeista ja heille tärkeistä
asioista. Sopivia keskustelunaiheita ovat esimerkiksi

• vastikään sattuneet kokemukset lasten elämässä kuten uuden vauvan tulo tai perheen retki

• juhlapäivät

• sää

• havainnot luonnon tapahtumista

• sosiaaliset taidot kuten kuunteleminen, yhteisillä leluilla leikkiminen tai hyvät tavat

• ystävälliset teot.

Tässä tuokiossa voidaan käyttää myös sormileikkejä, liikuntaa sekä lauluja, niin että lapset
rauhoittuvat.

Opetustuokio: Seuraa kunkin oppiaiheen runkoa ja sovella sitä tarpeen mukaan oman luok-
kasi tarpeisiin. Keskity siihen, mitä lapset ymmärtävät ja mikä heitä kiinnostaa. Valitse sellaisia
kertomuksia ja toimintaehdotuksia, jotka parhaiten opettavat luokkasi jäsenille oppiaiheen
tärkeät periaatteet. Valitse kohdasta ”Valinnaistoimintaa” sellaisia ehdotuksia, jotka mielestäsi
sopivat luokkasi lapsille. Käytä näitä ideoita tarpeen mukaan oppiaiheen aikana. Lapset oppi-
vat hyvin toistamalla, joten voit käyttää samaa toimintaa, laulua, kertomusta tai pyhien kirjoi-
tusten kohtaa useammin kuin kerran oppiaiheen tai peräkkäisten oppiaiheiden aikana.

Opeta oppiaiheet järjestyksessä, lukuun ottamatta oppiaiheita 45 ja 46 (pääsiäinen ja joulu).

Yhteinen tuokio ja toimintatuokio: Kun lapsilla on yhteinen tuokio luokassa eikä muiden
Alkeisyhdistyksen lasten kanssa, käytä yhteisessä tuokiossa oppiaiheen sekä kohdan
”Valinnaistoimintaa” ehdotuksia. Voit käyttää uudelleen lasten suosikkileikkejä aiemmista
oppiaiheista. Laulakaa myös Alkeisyhdistyksen lauluja (ks. ”Musiikki luokassa”, s. VII).
Kehota lapsia osallistumaan ja kertomaan ajatuksistaan toisilleen.

Kun kolmivuotiaat alkavat osallistua yhteiseen tuokioon muiden Alkeisyhdistyksen lasten
kanssa, heiltä voidaan silloin tällöin pyytää esityksiä yhteiseen tuokioon. Suunnittele
yksinkertainen evankeliumiin perustuva esitys, jossa kaikki luokan lapset ovat mukana. Voit

• auttaa lapsia näyttelemään kertomuksen tai tilanteen jostakin oppiaiheesta

• pyytää lapsia kertomaan kuvien avulla kertomuksen jostakin oppiaiheesta

• pyytää kutakin lasta toistamaan pyhien kirjoitusten kohdan tai ajatuksen jostakin evankeliu-
min periaatteesta

• pyytää lapsia laulamaan laulun opetetusta periaatteesta.

Lopetustuokio: Kertaa oppiaiheen pääajatukset ja tee niistä yhteenveto. Mainitse erityisesti
yksi tai kaksi lyhyttä pyhien kirjoitusten kohtaa oppiaiheesta ja tähdennä pääajatuksia, niin
että lapset voivat kertoa niistä kotona. Pyydä yhtä lasta pitämään loppurukous.

OPPIAIHEIDEN 
VALMISTAMINEN Ensimmäinen edellytys sille, että onnistut pienten lasten opettajana, on se, että tunnet heidät

ja rakastat heitä. Opettele luokkasi jäsenten nimet ja käytä niitä, kun puhut heille. Juttele hei-
dän kanssaan kahden kesken ja tutustu heidän elämäänsä. Pyri löytämään keinoja ottaa hei-
dät mukaan oppiaiheisiin ja tehdä oppiaiheet merkityksellisiksi juuri heille. Osoita sopivalla
tavalla, että rakastat kaikkia luokkasi lapsia ja olet kiinnostunut heistä.

Toinen edellytys on valmistautuminen. Aloita valmistautuminen jokaiseen oppiaiheeseen aina-
kin viikkoa aikaisemmin. Lue koko oppiaihe ja tutki sitä rukoillen saadaksesi selville, mikä on
paras tapa opettaa periaatteet luokkasi lapsille. Valitse valinnaistoiminnoista oppiaiheeseen
sopivia ehdotuksia ja pidä lapset kiinnostuneina ja osallistuvina. Suunnittele erilaisia toiminta-
muotoja ja käytä eri ehdotuksia joustavasti lasten tarpeiden mukaan. Tutustu oppiaiheeseen
niin hyvin, ettei sinun tarvitse lukea sitä oppikirjasta. Pidä yllä katsekontaktia mahdollisimman
paljon. Rukoile usein, kun valmistat kutakin oppiaihetta, ja etsi Hengen opastusta, kun valmis-
taudut ja opetat.



VII

OPPIAIHEIDEN 
OPETTAMINEN Kun opetat lapsille evankeliumin periaatteita, sinun tulee vahvistaa lasten rakkautta evankeliu-

miin. Seuraavat ehdotukset voivat auttaa sinua tekemään Alkeisyhdistyksestä nautittavan
kokemuksen luokkasi lapsille:

• Anna lapsille paljon tilaisuuksia puhua ja osallistua.

• Kuuntele, kun lapset puhuvat, ja yritä vastata myönteisesti mutta asiaankuuluvasti.

• Ole innostunut. Jos opettaja nauttii Alkeisyhdistyksestä, niin lapsetkin nauttivat siitä.

• Puhu ystävällisellä äänellä.

• Ole kärsivällinen ja ystävällinen ja osoita rakkautta etenkin silloin kun lapset ovat väsyneitä
tai levottomia.

• Huomioi myönteisesti hyvä käytös ja jätä kielteinen käytös huomiotta, jos se vain on
mahdollista.

• Valmista erilaisia toimintamuotoja ja käytä niitä joustavasti lasten tarpeiden mukaan.
Pienillä lapsilla on lyhytkestoinen keskittymiskyky ja tarve liikkua usein.

• Yritä suunnata lapsen huomio muualle, kun syntyy riitaa.

• Muista, että pienet lapset pitävät kertomuksista, havaintovälineistä, musiikista ja liikkumi-
sesta. Heistä on hauskaa leikkiä usein samoja leikkejä ja laulaa samoja lauluja, etenkin
sellaisia, jotka he osaavat hyvin.

MUSIIKKI 
LUOKASSA Jokaiseen oppikirjan oppiaiheeseen sisältyy lauluja, jotka vahvistavat evankeliumin opetuksia.

Sinun ei tarvitse olla taitava muusikko tehdäksesi laulamisesta luokassa hauskaa ja merki-
tyksellistä. Lapset eivät tiedä, osaatko laulaa hyvin; he tietävät vain, että pidät laulamisesta.
Opettele jokainen laulu hyvin ja harjoittele sitä samalla kun valmistelet oppiaihetta. Jos
Lasten laulukirjan musiikkiäänitteitä kasetteina (52505) tai CD-levyinä (50505) on saatavana,
niistä voi olla apua laulujen opettelemisessa. Voit käyttää näitä äänitteitä myös luokassa
laulaessanne.

Usein toistuva laulaminen on paras tapa opettaa lauluja lapsille. Voit käyttää samaa laulua
moneen kertaan oppiaiheen aikana. Pienet liikkeet voivat auttaa pikkulapsia tulemaan mukaan
lauluun. Jos lapset tuntevat laulun hyvin ja pitävät sen laulamisesta, laulakaa sitä usein oppi-
aiheen aikana tai yhteisessä tuokiossa ja toimintatuokiossa.

Opettaaksesi uuden laulun tai leikkilorun lapsille

• opettele laulu tai leikkiloru ulkoa ennen oppituntia

• esittele uusi laulu tai leikkiloru laulamalla tai leikkimällä se lapsille. Korosta liikkeitä,
jos niitä on

• pyydä lapsia laulamaan tai sanomaan sanat kanssasi. He eivät osaa sanoja heti,
mutta jos toistat laulun tai leikin muutaman kerran, he oppivat sanat

• etene hitaasti, niin että lapset ymmärtävät sanat ja liikkeet

• käytä silloin tällöin havaintovälineitä esitellessäsi laulun tai leikkilorun. Lapset ovat
tarkkaavaisempia ja oppivat paremmin, jos heillä on jotakin katsottavaa

• lyhennä laulua tai leikkilorua, jos lapset käyvät levottomiksi. Jos laulu tai leikki on pitkä,
voit auttaa lapsia tekemään liikkeet sillä aikaa kun sinä laulat tai sanot sanat yksin.

Pienet lapset eivät aina halua laulaa kanssasi, mutta heistä on mukavaa osallistua kuunte-
lemalla lauluja.



VIII

HAVAINTOVÄLINEET Havaintovälineet ovat tärkeitä pikkulasten opettamisessa. Kuvat, leikekuvat, esineet ja muut
havaintovälineet herättävät lasten tarkkaavaisuuden ja ylläpitävät sitä sekä auttavat lapsia
muistamaan, mitä opetat.

Oppiaiheissa tarvittavat kuvat ja leikekuvat ovat oppikirjassa. Kunkin oppiaiheen kohdassa
”Valmistelut” luetellaan niiden kuvien nimet ja numerot, joita oppiaiheessa käytetään. Suluissa
olevat numerot tarkoittavat samaa (tai vastaavaa) kuvaa Evankeliumiaiheisessa kuvastossa
(34730 130) tai seurakuntakirjastossa. Kohdassa ”Valmistelut” on myös lueteltu kukin leike-
kuva oppikirjassa olevan numeron ja Alkeisyhdistyksen havaintovälineistön (33239–33250 130
tai 08456) mukaan, jossa on samat leikekuvat.

Esineet ovat hyviä havaintovälineitä etenkin silloin, kun ne ovat tuttuja tavaroita, joita lapset
voivat koskettaa ja pitää kädessään. Kun esität kertomuksen pyhistä kirjoituksista, käytä omia
pyhiä kirjoituksiasi tai seurakuntakirjaston kirjoja havaintovälineinä.

OHJEITA TOIMINTA-
RAJOITTEISTEN
LASTEN MUKAAN 
SAAMISESKSI Vapahtaja antoi meille esimerkin laupeuden tuntemisesta toimintarajoitteisia kohtaan.

Käydessään nefiläisten luona ylösnousemuksensa jälkeen Hän sanoi:

”Onko teidän joukossanne sairaita? Tuokaa heidät tänne. Onko teissä rampoja, sokeita,
ontuvia, raajarikkoja, pitalisia tai kuivettuneita, kuuroja tai minkäänlaisen sairauden vaivaa-
mia? Tuokaa heidät tänne, niin minä parannan heidät, sillä minun käy teitä sääli.” (3 Ne. 17:7.)

Alkeisyhdistyksen opettajana sinulla on erinomainen tilaisuus osoittaa laupeutta. Vaikka et
varmaankaan ole koulutettu ammattiauttaja, niin opettajana voit ymmärtää ja hoivata toiminta-
rajoitteisia lapsia. Tarvitset rakkautta, ymmärrystä ja halua ottaa jokainen lapsi mukaan oppi-
mistoimintaan.

Henki voi koskettaa toimintarajoitteisia lapsia, olipa heidän ymmärryksensä taso millainen
tahansa. Vaikka jotkut lapset eivät ehkä pysty olemaan Alkeisyhdistyksessä koko aikaa,
he tarvitsevat tilaisuuden osallistua edes lyhyen aikaa, niin että he voivat tuntea Hengen.
On ehkä tarpeen hankkia lapselle seuralainen, joka ymmärtää hänen tarpeitaan ja on hänen
kanssaan Alkeisyhdistyksessä siltä varalta, että lapsen on poistuttava ryhmästä.

Muutamilla luokan jäsenillä voi olla oppimisvaikeuksia, heikentynyt näkö tai kuulo, heikkolah-
jaisuutta, kieli- tai puheongelmia, käyttäytymisongelmia tai sosiaalisia ongelmia, henkistä sai-
rautta, liike- ja liikuntavaikeuksia tai pitkäaikaissairaus. Muutamille voi kieli tai kulttuuri olla
outo ja ongelmallinen. Olipa lapsen tilanne millainen tahansa, hänellä on tarve olla rakastettu
ja hyväksytty, oppia evankeliumia, tuntea Henki, kyetä osallistumaan ja palvella muita.

Nämä ohjeet voivat auttaa sinua opettamaan toimintarajoitteista lasta:

• Opettele tuntemaan lapsi rajoituksesta huolimatta. Ole luonteva, ystävällinen ja lämmin.

• Ota selvää lapsen erityisistä vahvoista puolista ja vaikeuksista.

• Pyri kaikin tavoin opettamaan luokan jäseniä ja muistuttamaan heitä heidän vastuustaan
kunnioittaa jokaista luokan jäsentä. Toimintarajoitteisen oppilaan auttaminen voi olla kristil-
linen oppimiskokemus koko luokalle.

• Etsi parhaat keinot auttaa lasta neuvottelemalla vanhempien, muiden perheenjäsenten
ja mahdollisuuksien mukaan myös lapsen kanssa.

• Ennen kuin pyydät toimintarajoitteista lasta rukoilemaan tai osallistumaan muulla tavoin,
kysy, miltä hänestä tuntuu osallistuminen luokan toimintaan. Tähdennä kunkin lapsen
kykyjä ja lahjoja ja etsi keinoja, joilla jokainen voi osallistua vaivattomasti ja onnistuneesti.

• Sovella oppimateriaali ja fyysinen ympäristö toimintarajoitteisten lasten yksilöllisiin
tarpeisiin.



LASTENHUONEEN 
LUOKKA Osallistujat

Lapset, jotka ovat 1. tammikuuta mennessä vähintään puolitoistavuotiaita mutta eivät vielä
kolmivuotiaita, voivat osallistua lastenhuoneen luokkaan vanhempien harkinnan mukaan.
Jokaista lastenhuoneen luokkaa varten tulee kutsua ainakin kaksi opettajaa. Elleivät opettajat
ole mies ja vaimo, heidän tulee olla samaa sukupuolta. Molempien opettajien tulee olla luokan
kanssa koko Alkeisyhdistyksen ajan.

Tavoite

Lastenhuoneen luokan on tarkoitus olla turvallinen, rakkautta antava, järjestyksessä oleva
paikka, jossa pikkulapset voivat oppia enemmän ymmärtämään ja rakastamaan taivaallista
Isää ja Jeesusta Kristusta, saada myönteisiä kokemuksia kirkossa ja kehittyä omanarvontun-
non saamisessa. Lastenhuoneen luokka on näille pikkulapsille ensimmäinen kirkossa saatu
kokemus evankeliumin opettamisesta ja toimimisesta muiden lasten ja aikuisten kanssa.

Fyysinen ympäristö

Lastenhuoneen pitäisi olla siisti, iloinen ja viehättävä ja mikäli mahdollista sijaita lähellä
wc:tä. Lastenhuone voidaan jakaa erilliseen leikkitilaan (jossa on mielellään matto), lukemis-
ja toimintatilaan sekä opetustilaan. Lelujen tulee olla puhtaita, turvallisia ja hyväkuntoisia.
Kiipeilylaitteita ei saa käyttää.

Aikataulu

Lastenhuone kestää yleensä tunti neljäkymmentä minuuttia. Tämä aika tulee jakaa muutamiin
eri osiin, joista jokainen tukee oppiaiheen tavoitetta.

Pyrkikää suunnittelemaan sellaisia oppiaiheita, jotka noudattavat samanlaista kaavaa viikosta
toiseen. Lapsista tuntuu turvalliselta, kun toiminnasta toiseen siirrytään tuttua ja tavanomaista
tapaa noudattaen. Seuraavaa ehdotusta voidaan soveltaa paikallisiin tarpeisiin:

Tervetulotoivotus
Leikkituokio 35 minuuttia
Kokoontumistuokio 10 minuuttia
Musiikkituokio 10 minuuttia
Välipalatuokio 10 minuuttia
Opetustuokio 10 minuuttia
Toimintatuokio 15 minuuttia
Lopetus 10 minuuttia

Lastenhuoneen lapset eivät osallistu Alkeisyhdistyksen yhteiseen tuokioon eivätkä alku- tai
loppuohjelmaan.

Tervetulotoivotus. Kun lapset tulevat lastenhuoneen luokkaan, tervehtikää jokaista lasta
nimeltä. Auttakaa heitä jokaista tuntemaan rakkautenne ja taivaallisen Isän rakkaus. Hiljainen
musiikki voi luoda kunnioittavan, miellyttävän ilmapiirin.

Leikkituokio. Anna lasten leikkiä vapaasti leluilla, palapeleillä, kuvilla ja kirjoilla. Anna jokaisen
lapsen valita vain yksi esine kerrallaan ja kehota häntä palauttamaan se oikealle paikalleen
ennen seuraavan valitsemista. Älä pakota lasta antamaan tavaroita muille, ellei hän halua.
Monet tämänikäiset lapset eivät ole vielä tunne-elämältään tai sosiaalisilta taidoiltaan valmiita
jakamaan. Ole lasten käytettävissä, mutta älä puutu liian paljon heidän leikkiinsä. Auta lapsia
leikkituokion päätyttyä järjestämään lelut paikoilleen.

Tänä aikana voidaan järjestää erityistoimintaa (ks. ”Toimintaehdotuksia ja leikkejä lastenhuo-
neeseen”, s. XIV–XVII), mutta lapsia ei pidä vaatia osallistumaan.

Oppikirjan soveltaminen
lastenhuoneen käyttöön

IX
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Kokoontumistuokio. Kokoa lapset laulamaan laulu ja valmistautumaan rukoukseen. Lasten
laulukirjan aihehakemistossa sivulla 154 on rukouslauluja. Pyydä jotakuta lasta pitämään
rukous. Opeta lapsia pitämään lyhyitä, yksinkertaisia rukouksia. Auta heitä tarvittaessa. Anna
rukouksen jälkeen lapsille mahdollisuus vapaasti keskustella ja olla yhdessä opettajan ja tois-
tensa kanssa. Osoita sanoillasi ja teoillasi rakkautta, lämpöä ja kunnioitusta lapsia kohtaan.
Ole huomaavainen ja joustava. Keskustele lasten tarpeista ja heille tärkeistä asioista. Sopivia
keskustelun aiheita ovat esimerkiksi seuraavat:

• vastikään sattuneet kokemukset lasten elämässä kuten uuden vauvan tulo tai perheen retki

• juhlapäivät

• sää

• havainnot luonnon tapahtumista

• sosiaaliset taidot kuten kuunteleminen, tavaroiden jakaminen tai hyvät tavat

• ystävälliset teot

Tässä tuokiossa voidaan käyttää myös leikkiloruja, liikuntaa sekä lauluja, niin että lapset rau-
hoittuvat.

Musiikkituokio. Musiikkia voidaan käyttää koko lastenhuoneen luokan ajan iloisen, viihtyisän
ilmapiirin luomiseksi, evankeliumin sanoman opettamiseksi ja taukomusiikkina (ks. ”Musiikki
lastenhuoneen luokassa”, XVII–XVIII). Lapset laulavat mielellään samoja lauluja viikosta
toiseen. Lastenhuoneen johtajilla ja opettajilla tulee olla Lasten laulukirja. Muitakin voidaan
kutsua avuksi lastenhuoneen musiikin järjestämisessä.

Välipalatuokio. Järjestä välipalatuokio lasten tarpeiden mukaisesti. Kustannukset välipalan
järjestämiseksi katetaan Alkeisyhdistyksen varoilla. Koska lapsilla on joka viikko lastenhuo-
neessa välipala, opettajien tulee kysyä lasten vanhemmilta, onko heidän lapsillaan mitään
erityisruokavaliota (ks. Kirkkokäsikirja, kirja 2: Pappeusjohtajille ja apujärjestöjen johtajille,
1998, s. 239). Auta jotakuta lasta siunaamaan ruoka ennen välipalan tarjoilua.

Opetustuokio: Tämän oppikirjan oppiaiheet on kirjoitettu kolmivuotiaan lapsen tasolle, mutta
monet toimintaehdotukset oppiaiheissa ja kohdassa ”Valinnaistoimintaa” sopivat myös
nuoremmille lapsille. Jokaisessa oppiaiheessa on myös kohta ”Lisätoimintaa nuoremmille
lapsille”. (Huomaa, että lisätoimintaan tarvittavat välineet ja valmistelut eivät ole oppiaiheen
kohdassa ”Valmistelut”. Lue huolella kuvaus kustakin toiminnasta, jota haluat käyttää, var-
mistuaksesi siitä, että sinulla on kaikki tarvittavat välineet.)

Esimerkkejä siitä, kuinka tämän oppikirjan oppiaiheita voi soveltaa lastenhuoneen luokkaan,
on sivuilla XVIII–XX. Kun sovellat oppiaiheita, muista rukoillen miettiä lasten tarpeita ja kykyä
ymmärtää asioita. Toiminnan tulee olla lyhyt ja vaihteleva, koska tämänikäiset lapset ovat
lyhytjänteisiä. Lapset oppivat toistamalla, joten voit toistaa toiminnan oppiaiheen aikana tai
tulevien oppiaiheiden yhteydessä. Lisää ohjeita nuorempien lasten opettamiseen on kohdissa
”Oppiaiheiden valmistaminen”, ”Oppiaiheiden opettaminen”, ”Musiikki luokassa” ja ”Havain-
tovälineet” sivuilla VI–VIII.

Toimintatuokio. Valitse toiminnaksi värittämistä, leipomista muovailutaikinalla, näyttelemistä,
leikkejä (ks. ”Toimintaehdotuksia ja leikkejä lastenhuoneeseen” s. XIV–XVII) ja muuta sellaista,
mikä tukee evankeliumin sanomaa, opettaa jakamaan ja antaa luovia kokemuksia. Älä huo-
lestu siitä, jos nuoremmat lapset haluavat uudelleen ruveta leikkimään.

Lopetustuokio. Auta lapsia viemään kaikki tavarat ja tarvikkeet paikoilleen, ja kerratkaa sitten
lyhyesti oppiaiheessa opetettu evankeliumin sanoma ja tee yhteenveto. Auta jotakuta lapsista
pitämään loppurukous.

LASTEN 
VALMISTAMINEN 
LASTEN-
HUONEESEEN Alkeisyhdistyksen ensimmäisen neuvonantajan tulee antaa vanhemmille kopio tarkistusluette-

losta sivulta XI ja järjestää tapaaminen vanhempien ja lastenhuoneen opettajien kesken muu-
tamaa viikkoa ennen kuin lapsi tulee lastenhuoneeseen.



______ 1. Kertokaa lapsellenne lastenhuoneesta
vähintään kaksi viikkoa ennen kuin hän
ensi kertaa tulee sinne.

______ 2. Huolehtikaa siitä, että lapsenne tapaa
lastenhuoneen opettajat viikkoa tai paria
ennen kuin hän tulee lastenhuoneeseen.

______ 3. Järjestäkää niin, että lapsenne saa tavata
muita lastenhuoneen lapsia.

______ 4. Sanokaa jotakin myönteistä lastenhuoneesta
lastenhuoneeseen menoa edeltävän viikon
aikana.

______ 5. Viekää lapsenne katsomaan lastenhuonetta
silloin kun siellä ei ole muita.

______ 6. Muistuttakaa edellisenä päivänä, että
lapsenne pääsee lastenhuoneeseen
huomenna.

______ 7. Varatkaa ensimmäisenä lastenhuonepäivänä
runsaasti aikaa valmistautumiseen kirkkoon
lähtöä varten. Älkää kiirehtikö.

______ 8. Jättäkää lapsen omat lelut kotiin.

______ 9. Viekää lapsenne tarvittaessa wc:hen,
vaihtakaa kuiviin ja juottakaa ja syöttäkää
hänet, ennen kuin viette hänet lastenhuonee-
seen. Vaipanvaihdon tarvitseva lapsi tuodaan
jommankumman vanhemman luo.

______ 10. Saapukaa lastenhuoneeseen täsmällisesti.

______ 11. Vakuuttakaa lapsellenne, että tulette hake-
maan hänet myöhemmin. Hakekaa hänet
heti lastenhuoneajan päätyttyä.

______ 12. Jos lasta pelottaa, jääkää hänen kanssaan
lastenhuoneeseen muutamalla ensimmäi-
sellä kerralla.

______ 13. Kertokaa lastenhuoneen opettajille, missä
luokassa olette lastenhuoneen aikana,
niin että he voivat tuoda lapsen luoksenne, 
jos ongelmia ilmenee.

______ 14. Kertokaa lastenhuoneen opettajille, jos
lapsellanne on jokin erityinen ongelma,
esim. ruoka-allergia.

______ 15. Puhukaa lastenhuonekokemuksesta lap-
senne kanssa myönteisesti ja lämpimästi.
Muistakaa sanoa jotakin hyvää lasten-
huoneesta ja opettajista.

______ 16. Muistakaa, että rakkaus ja kärsivällisyys
saavat aikaan sen, että lapsenne kokemus
lastenhuoneesta on myönteinen.

Älkää viekö lastanne lastenhuoneeseen, jos hänellä on

• kuumetta

• nuhaa

• yskää

• epätavallista levottomuutta tai ärtyisyyttä

• oksentelua

• ripulia

• tarttuva ihottuma

• silmätulehdus

• täitä

• sairaus tai tartunta, johon hän on saanut antibioot-
tilääkitystä viimeisten kahden vuorokauden aikana

• jokin ilmeinen lastentauti tartuntavaiheessa:

vesirokko (seitsemän päivää)

tuhkarokko (kunnes ihottuma häviää)

tulirokko (kunnes ihottuma häviää)

sikotauti (kunnes turvotus on poissa, yleensä seit-
semän päivää)
märkärupi.

Jos lapsellanne on allergia, joka aiheuttaa nuhaa, yskää
tai ihottumaa, ilmoittakaa lastenhuoneen opettajille, ettei-
vät lapsen oireet ole tarttuvia.

Tarkistusluettelo vanhemmille
Kun lapsi tulee ensimmäistä kertaa lastenhuoneeseen, hän saattaa olla innokas tai pelokas tai hymyillä tai itkeskellä.
Vanhemmat voivat vaikuttaa paljon siihen, että heidän lapsensa kokemus lastenhuoneesta on miellyttävä, valmista-
malla lasta etukäteen. Lapset ovat tavallisesti innokkaita osallistumaan toimintaan, kun he tietävät, mihin he ovat
menossa ja mitä on odotettavissa. Ne, jotka tulevat lastenhuoneeseen saamatta riittävästi tai lainkaan selityksiä
etukäteen, saattavat olla pelokkaita tai vastustaa jäämistä. Valmistakaa lastanne lastenhuoneeseen tuloa varten
tekemällä mahdollisimman moni seuraavista asioista:

XI
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PIENTEN LASTEN 
PIIRTEITÄ Seuraavien pikkulasten ominaisuuksien tutkiminen voi auttaa sinua ymmärtämään paremmin,

miksi luokkasi lapset käyttäytyvät siten kuin käyttäytyvät. Käytä tätä tietoa valmistaessasi ja
opettaessasi oppiaiheita ja ollessasi lasten kanssa. Muista, että nämä ovat yleisohjeita; kaikki
lapset eivät kehity samassa tahdissa eivätkä käyttäydy samalla tavoin samanikäisinä. Näistä
piirteistä kerrotaan enemmän julkaisussa Opettaminen, kutsumuksista suurin, s. 110–111.

Pienen lapsen henkisiä piirteitä

• Ajattelee yksinkertaisesti ja kirjaimellisesti. Ei ymmärrä abstrakteja käsitteitä.

• Pystyy keskittymään vain lyhyen aikaa (yhdestä kolmeen minuuttia).

• Esittää usein kysymyksiä tai ajatuksia asian vierestä.

• On hyvin utelias ja tiedonhaluinen.

• On yleensä innokas oppimaan ja kokeilemaan uutta.

• Nauttii kertauksesta.

• Osaa tehdä helppoja valintoja.

Pienen lapsen fyysisiä piirteitä

• On yleensä hyvin vilkas.

• Oppii marssimaan, hyppimään ja taputtamaan käsiä.

• Käy levottomaksi, ärtyy ja väsyy helposti.

• Kokee helpommaksi aukaista ja purkaa kuin sulkea ja panna paikalleen.

Pienen lapsen sosiaalisia piirteitä

• On luottavainen.

• Nauttii yleensä leikkimisestä yksin.

• On usein aika itsekäs ja itsekeskeinen.

• Ei osaa vielä oikein leikkiä samoilla tavaroilla toisten kanssa ja vuorotella.

• Riitelee usein leluista.

Pienen lapsen tunne-elämän piirteitä

• On yleensä innokas rakastamaan ja saamaan rakkautta.

• Saa usein raivokohtauksia.

• Itkee usein helposti.

• Mielialat vaihtelevat usein.

Pienen lapsen hengellisiä piirteitä

• Pitää rukoilemisesta mutta tarvitsee siinä apua.

• Alkaa oppia kunnioituksen merkityksen.

• On herkkä Hengelle.

• Ymmärtää, että taivaallinen Isä ja Jeesus rakastavat meitä.

• Ymmärtää tärkeimmät hengelliset käsitteet.

MAHDOLLISIA 
ONGELMIA JA 
RATKAISUJA 
LASTENHUONEESSA Parhaimmassakin lastenhuoneessa lapset käyttäytyvät ajoittain huonosti. Tässä on joitakin

yleisiä käyttäytymisongelmia ja ehdotuksia niiden ratkaisemiseksi.
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Ongelma

Vanhempi sanoo, ettei lapsi
halua tulla lastenhuoneeseen.
Lapsi kirkuu ja itkee, kun hän
yrittää lähteä.

Lapsi tuntuu pelkäävän sinua
tai muita lapsia, kuljeskelee
päämäärättä huoneessa eikä
halua puhua kenenkään
kanssa.

Koko lastenhuoneajan lapsi
pysyttelee vieressäsi tai pyrkii
syliisi.

Opetustuokion aikana monet
lapset nousevat ja lähtevät pois
ennen kuin toiminta päättyy.

Lapsi ei istu hiljaa kuuntelemas-
sa. Hän tönii ja kiusaa vieres-
sään istuvia lapsia.

Muutamat lapset alkavat tapella
samasta lelusta. Joku heistä
lyö, potkii ja puree toisia saa-
dakseen pitää lelun.

Lapsi alkaa leikkiä rajusti heilu-
tellen lelua, hakaten tai heitellen
sitä. Sitten hän juoksee toiselle
puolelle huonetta.

Lapsi ottaa lelun toisensa
jälkeen hyllyltä ja kieltäytyy
panemasta niitä paikoilleen.

Lapsi alkaa itkeä. Kun yrität
lohduttaa häntä, hän sanoo:
”Minä en tykkää sinusta”,
ja vetäytyy pois.

Lapsi kysyy: ”Koska äiti tulee?
Koska minä pääsen kotiin?”

Mahdollinen ratkaisu

Pyydä vanhempia valmistamaan lasta etukäteen las-
tenhuoneeseen tulemiseen (ks. ”Lasten valmistaminen
lastenhuoneeseen”, s. X–XI). Pyydä vanhempaa jää-
mään, kunnes lapsi on rauhallinen ja viihtyy lastenhuo-
neessa. Voi olla hyödyllistä pyytää muita aikuisia pitä-
mään itkeviä lapsia sylissään, jotta lapset tuntisivat
olonsa turvallisemmaksi.

Ole kärsivällinen, älä painosta lasta. Anna hänelle aikaa
tutustua sinuun, toisiin lapsiin ja huoneeseen. Kohdista
aika ajoin huomiosi lapseen ja ehdota hänelle leikkejä,
joita hän voisi leikkiä. Auta lasta kokemaan onnistuminen
jossakin asiassa.

Pieni lapsi tarvitsee lämpöä ja huomiota. Kun häntä
pidellään hetki sylissä aina silloin tällöin ja jutellaan
hänen kanssaan, hän on yleensä tyytyväinen. Pyydä
häntä sitten mukaan lastenhuoneen toimintaan.

Ole valppaana ja selvillä siitä, mitä kukin lapsi tarvitsee,
mikä häntä kiinnostaa ja kuinka kauan hän pystyy
keskittymään. Tarkkaile ikävystymisen tai rauhattomuu-
den merkkejä, niin että voit sovittaa toiminnan lapsen
kiinnostuksen mukaan. Älä pakota lasta osallistumaan
mihinkään toimintaan. Jos osa lapsista haluaa palata
leikkimään leluilla, anna heidän tehdä niin.

Toinen opettaja voi kiinnittää lapsen huomion ensimmäi-
sen opettajan johtamaan toimintaan. Hänelle voi antaa
jotakin pideltäväksi, niin että hän saa olla mukana oppi-
aiheessa tai toiminnassa.

Lapset osaavat joskus ratkaista riitansa yksin, mutta
sinun tulee tarvittaessa puuttua tilanteeseen estääksesi
heitä satuttamasta toisiaan tai vahingoittamasta tava-
roita. Voit ehdottaa lapsille keinoja tilanteen ratkaisemi-
seksi.

Sinun tulee lopettaa tällainen käytös. Selitä lapselle,
miksi hän ei saa käyttäytyä tällä tavalla. Ohjaa hänet
sitten muun toiminnan pariin.

Kertaa hänelle ystävällisesti mutta päättäväisesti
odotettu käyttäytymistapa. Näytä lapselle, kuinka
lelut pannaan paikalleen. Pyydä lasta panemaan lelu
takaisin paikalleen, ennen kuin hän ottaa toisen lelun.

Pikkulapset menettävät malttinsa helposti. Näytä
lapselle jokin hauska lelu ja sano, että sillä voisi olla
mukava leikkiä. Jos se ei auta, voit ehkä saada hänet
kiinnostumaan jostakin kertomuksesta tai kirjasta.
Joskus kyynelten kuivaaminen saattaa lopettaa itkun.
Jos lapsi itkee edelleen, vie hänet jommankumman
vanhemman luo.

Vakuuta lapselle, että vanhemmat tulevat takaisin.
Kerro hänelle, mitä kaikkea vielä tapahtuu, ennen
kuin on aika lähteä kotiin.
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TOIMINTAEHDOTUKSIA 
JA LEIKKEJÄ 
LASTEN-
HUONEESEEN Käytä tämän jakson toimintaehdotuksia harkintasi mukaan lastenhuoneen leikkituokiossa tai

toimintatuokiossa. Voit käyttää myös mitä tahansa tiettyyn oppiaiheeseen liittyviä toimintaeh-
dotuksia tästä jaksosta lastenhuoneen opetustuokion aikana, ja oppiaiheessa olevia toimin-
taehdotuksia voidaan käyttää myös leikkituokiossa. Anna lapsille mahdollisuus toimintaan
leikkituokion aikana, mutta älä vaadi lapsia osallistumaan. Muutamat lapset saattavat leikkiä
mielellään leluilla koko leikkituokion ajan.

Askartelua

Askartelukokemukset voivat olla mieluisia ja voivat kehittää lapsen itseluottamusta, luovuutta,
kädentaitoja, silmän ja käden koordinaatiota sekä tietoisuutta aisteistaan. Askartelu voi olla
myös erittäin tyydytystä tuottava tapa ilmaista yksilöllisyyttä. Käytä omaa mielikuvitustasi ja
luovuuttasi suunnitellessasi luokallesi sopivaa askartelua.

Seuraavat ohjeet voivat olla avuksi luovan askartelun suunnittelussa:

• Suunnittele yksinkertaisia askartelutehtäviä.

• Valmistaudu. Hanki kaikki tarpeelliset aineet ja opettele tekemään tehtävä itse.

• Ole joustava. Jos olet joustava, et menetä malttiasi, vaikka tehtävä ei sujukaan suunnitel-
mien mukaan. Muista, että usein lapsia kiinnostaa enemmän esittelemiesi tarvikkeiden
kokeileminen kuin jonkin tehtävän loppuun suorittaminen.

• Ole myönteinen ja kiinnostunut siitä, mitä lapset tekevät. Kiitä vilpittömästi.

• Vaihtele askartelutehtäviä. Suunnittele sellaisia tehtäviä, joissa lapset voivat kokeilla monia
erilaisia menetelmiä ja materiaaleja viikosta toiseen.

• Ole hienotunteinen. Pikkulapset eivät aina edes yritä saada askartelullaan aikaan mitään
tietynlaista. He nauttivat vain siitä, että saavat kokeilla annettuja materiaaleja. Jos haluat
sanoa jotakin lapsen työstä, sano: ”Kerro minulle kuvastasi.” eikä: ”Mikä se on?”

• Auta mahdollisimman vähän. Auta tarvittaessa mutta anna lasten työskennellä itsenäisesti.

Musiikkimaalaus

Tarvikkeet: musiikkiäänitteitä tai soittimia, paperia ja värikynät

Soita musiikkia lasten maalatessa. Pyydä heitä maalaamaan sen mukaan, millaisia tunteita
musiikki heissä herättää.

Kollaasi

Kollaasi on kuva, joka on tehty liimaamalla yhteen paperinpaloja, valokuvia tai muita aineksia.

Tarvikkeet: Kollaasissa voidaan käyttää melkein mitä aineksia tahansa, kuten lahjapaperia,
lautasliinoja, tapettien näytepaloja, kasvien lehtiä ja hiekkaa ja makaronia. Tarvitset myös
liimaa ja paperia tai jonkin muun tasaisen alustan (kunkin lapsen kollaasin pohjaksi).

Anna lasten liimata tarvikkeita kollaasin pohjalle. Anna heidän asetella ne ihan niin kuin itse
haluavat.

Makaronihelmet

Tarvikkeet: suuria keittämättömiä makaroneja (tai katkottuja olkia tai jotakin muuta materiaalia,
jota on helppo pujottaa), pitkä pätkä narua tai lankaa jokaiselle lapselle sekä liimaa tai vahaa.

Jäykistä narun tai langan toinen pää kastamalla se liimaan tai vahaan. Kun se on kuivunut,
sen voi pujottaa. Sido narun tai langan toiseen päähän solmu, etteivät makaronit putoa. Anna
lasten pujottaa makaroneja, ja sido sitten kunkin narun tai langan päät yhteen, kun lapset ovat
valmiit.
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Muovailutaikina

Tarvikkeet:

2 kuppia jauhoja
1 kuppi suolaa
1 ruokalusikallinen kasviöljyä
3/4 kupillista vettä
elintarvikeväriä (vapaavalintainen)

Sekoita jauhot ja suola. Lisää öljy ja sen verran vettä, että taikinasta tulee savimaista. Lisää
vähän kerrallaan vettä, kunnes taikina on notkeaa mutta ei liian tarttuvaa. Sekoita ja alusta
kevyesti. (Jos haluat värillistä taikinaa, lisää veteen elintarvikeväriä, ennen kuin lisäät sen
jauhoihin ja suolaan.)

Valmista muovailutaikina kotona etukäteen, ennen kuin käytät sitä lastenhuoneessa, ja varas-
toi se ilmatiiviiseen astiaan. Tuo lastenhuoneeseen paperia (voipaperi sopii erittäin hyvin),
joka levitetään pöydälle, jolla lapset käyttävät muovailutaikinaa.

Leikkejä ja leikkiloruja

Lapset pitävät kaikesta sellaisesta, missä he saavat liikkua, kuten helpoista leikeistä tai leik-
kiloruista tai laululeikeistä. Oppiaiheissa on monia laululeikkejä ja leikkiloruja, ja jäljempänä
esitellään joitakin helppoja leikkejä. Kun lapset pitävät jostakin toiminnasta, sitä voidaan
käyttää vuoden aikana moneen kertaan eikä vain niissä oppiaiheissa, joiden kohdalla se on
mainittu.

Näiden ohjeiden avulla voit opettaa uuden leikkilorun lapsille:

• Opettele itse leikkiloru ennen oppituntia.

• Sano sanat ja tee liikkeet ensin lapsille korostaen liikkeitä. Pyydä sitten lapsia mukaan.

• Etene hitaasti, niin että lapset ymmärtävät sanat ja liikkeet.

• Käytä silloin tällöin havaintovälineitä esitellessäsi leikkilorun. Lapset ovat tarkkaavaisempia
ja oppivat paremmin, jos heillä on jotakin katsottavaa.

• Lyhennä leikkilorua, jos lapset käyvät levottomiksi. Jos leikkiloru on pitkä, voit auttaa lapsia
tekemään liikkeet sillä aikaa kun sinä sanot sanat.

Kunnioitusleikkejä

Käytä seuraavia loruja, kun lapset ovat levottomia ja tarvitsevat apua, että voisivat taas olla
kunnioittavia. Kun käytät samaa leikkiä samassa vaiheessa joka viikko, lapset oppivat tietä-
mään, milloin on alku- ja loppurukouksen aika. Auta lapsia sanomaan sanat ja leikkimään
niiden mukaan.

Avaa, sulje [kädet]

Avaa, sulje,
avaa, sulje,
hiukan taputa.
Avaa, sulje,
avaa sulje,
syliin aseta.

Näin käsiäni ravistan

Näin käsiäni ravistan
ja vähän pyöritän.
Ja sitten vielä taputan
ja ylös venytän.
Nyt lasken alas käteni
ja ristin näin ne syliini.

Nyt jalat pidän paikallaan,
ne eivät heilu lain.
Mä istun selkä suorana
ja pääni painan vain.
Nyt silmät vielä suljetaan
ja sitten rukoillaan.
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Jättiläinen ja kääpiö

Käytä seuraavaa liikuntaleikkiä, kun lapset ovat istuneet pitkään ja tarvitsevat liikuntaa.
Toista tarvittaessa.

Joskus olen oikein, oikein pitkä (nouse seisomaan ja sitten varpaillesi).

Joskus olen oikein, oikein pieni (kumarru alas ja sitten vielä alemmaksi).

Joskus pitkä, joskus pieni (nouse ylös, kumarru alas).

Millainen olen nyt? (Nouse ylös tai kumarru alas ja anna lasten sanoa, ovatko he pitkiä vai
pieniä.)

Pikku siemen

Kerro lapsille, kuinka siemenet kylvetään maahan, ja auta heitä leikkimään siementen kylvä-
mistä. Sano: ”Leikitään, että olemme pikku siemeniä.”(Kyyristy keräksi lattialle ja sulje silmät.)
”Aurinko nousi ja alkoi lämmittää siemeniä. Sitten alkoi sataa ja vesipisarat sanoivat: ’Herät-
kää, pikku siemenet.’(Avaa silmät ja ala venytellä.) ’Nouskaa maasta, pikku siemenet, niin että
kasvatte.’ (Nouse ylös ja nosta kädet pään päälle.) ’Pikku siemenet, teistä on tullut kauniita
kukkia [tai suuria puita].’”

Mennään mummolaan

Sano: ”Leikitään, että mennään mummolaan. Ensin täytyy panna takki päälle [tai pukeutua].”
(Ole panevinasi takki päälle tai pukeutuvinasi.) ”Nyt mennään autoon [tai bussiin].” (Ole
avaavinasi auton ovi ja ajavinasi.) ”Onpa tämä tie kuoppainen.” (Esitä kuoppien yli ajamista.)
”Hei, vilkutetaan poliisille.” (Vilkuta.) ”Nyt olemme melkein perillä. Tuolla mummi [tai ukki]
tulee. Mennään halimaan.” (Ole halaavinasi.)

Äidin ja isän auttaminen

Ohjaa lapset tekemään liikkeitä, jotka kuvaavat vanhempien auttamista. Sano esimerkiksi:
”Leikitään, että autamme äitiä lakaisemalla lattian.” Lapset lakaisevat lattiaa. Voitte jatkaa
sijaamalla vuoteet, pesemällä ikkunoita, pyyhkimällä pölyt, haravoimalla lehtiä, kaivamalla
puutarhassa, pesemällä autoa tai tekemällä muita sopivia puuhia.

Pallonvieritys

Tarvikkeet: pallo

Lapset istuvat puoliympyrässä. Sinä istut heidän edessään ja vierität pallon vuorotellen kulle-
kin lapselle ja sanot lapsen nimen tai esität jonkin oppiaiheeseen liittyvän kysymyksen. Lapsi
vierittää pallon takaisin ja sanoo sinun nimesi tai vastaa kysymykseen. Pidä huoli siitä, että
jokainen lapsi saa ainakin kerran vierittää palloa. Voitte leikkiä myös niin, että olette seisaal-
lanne ja pallo annetaan kädestä käteen.

Muotojen yhdistäminen

Tarvikkeet: värillistä paperia, sakset

Leikkaa värillisestä paperista suuri ja pieni neliö, ympyrä, kolmio, sydän, kahdeksankulmio
ja soikio. Levitä irti leikkaamasi kappaleet lattialle. Lapset saavat vuorotellen panna pienet
kuviot vastaavien suurten päälle. Voit vaihtelun vuoksi leikata samanmuotoiset kuviot eriväri-
sestä paperista ja pyytää lapsia yhdistämään kuviot värin eikä koon perusteella.

Kierrämme värikiekkoja

Tarvikkeet: erivärisiä ympyröitä värillisestä paperista tai kankaasta, nauhoitettua musiikkia
tai soittimia, teippiä (valinnainen)

Teippaa tai asettele ympyrät lattialle suureksi piiriksi. Pyydä lapsia kävelemään ympyröiden
ulkopuolella musiikin soidessa. Musiikin lakattua kukin lapsi sanoo sen ympyrän värin, jonka
vieressä hän seisoo. Voit käyttää myös eri muotoja ja pyytää lapsia sanomaan kuvion värin
ja muodon.
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Hernepussin heittely

Tarvikkeet: hernepusseja, laatikko, kori tai maalitaulu (pahviin liimattuun kuvaan on leikattu
reikiä)

Anna lasten heittää hernepusseja laatikkoon, koriin tai maalitauluun. (Voit koristella hernepus-
sit tai maalitaulun vuodenajan tai oppiaiheen mukaan.) Lapset voivat heittää hernepusseilla
myös päällekkäin asetettuja laatikoita tai rakennuspalikoita.

Patsaat

Tarvikkeet: nauhoitettua musiikkia tai soittimia

Pyydä lapsia liikkumaan ympäri huonetta musiikin soidessa. Kun musiikki lakkaa, lapset jäh-
mettyvät paikoilleen ikään kuin patsaiksi. Lapset saavat liikkua uudestaan sitten, kun musiikki
taas alkaa, mutta aina kun se lakkaa, heidän pitää pysähtyä.

MUSIIKKI 
LASTENHUONEEN 
LUOKASSA Musiikki luo lastenhuoneen luokkaan lämpimän ja miellyttävän ilmapiirin ja tekee Alkeisyh-

distyksestä iloisen paikan. Lastenhuoneikäiset lapset ovat valmiita ja innokkaita oppimaan
asioita taivaallisesta Isästä ja Jeesuksesta Kristuksesta, itsestään ja tästä kauniista maail-
masta. Musiikki on heille tärkeä keino oppia. Lapset voivat nauttia musiikista monella eri
tavalla. He voivat laulaa, soittaa, liikkua musiikin tahtiin ja kuunnella sitä. Ks. kohtaa ”Musiikki
luokassa”, s. VII, jossa on lisäajatuksia musiikin käyttämisestä pikkulasten opetuksessa.

Laulaminen

Pikkulapset eivät ehkä halua laulaa kanssasi (aivan pienet lapset eivät ehkä edes pysty sii-
hen), mutta heistä on mukavaa kuunnella, kun sinä laulat, ja usein he oppivat tärkeitä periaat-
teita laulujen avulla. Rohkaise lapsia laulamaan, mutta älä ole huolissasi, elleivät he laula.
Lapset, jotka eivät osaa laulaa kanssasi, saattavat mielellään leikkiä, kun sinä laulat.

Voit joka viikko aloittaa kunkin toiminnan tietyllä laululla. Kun lapset kuulevat tutun melodian,
he tietävät, mitä silloin tapahtuu. Voit myös muuttaa laulun sanoja lasten tilanteisiin tai toimin-
toihin sopiviksi. Laulakaa lasten lempilauluja monta kertaa vuoden aikana.

Seuraavat Lasten laulukirjan laulut sopivat erityisesti käytettäviksi lastenhuoneessa. Ohessa
on myös muutamia ehdotuksia sanojen soveltamiseksi. Voit soveltaa myös muilla tavoin näitä
tai muita Lasten laulukirjan lauluja niin että ne sopivat lastenhuoneeseen.

• ”Onnellinen perhe” (s. 104) (© 1975 Pioneer Music Press, Inc.). Tee säkeistö iloisesta las-
tenhuoneestanne tai Alkeisyhdistyksestä. Käytä sitä tervehdyksenä: ”Hauskaa on taas
tavata, Sami sekä Pauliina. Jokainen on ystävä Alkeisyhdistyksessä.”

• ”Niin tee kuin minä” (Laula kanssani, D-22). Voit antaa ohjeita kuten: ”Huone siivotaan,
seuraa jäljessäin!” – – tai ”Lelut kerätään, seuraa jäljessäin!”

• ”Hauskaa niin” (s. 129)

• ”Yhdessä nyt ollaan” (Laululeikkejä ja loruja, 1978, s. 48)

• ”Jos sull lysti on” (s. 125)

• ”Lumiukko” (s. 121) (© 1981 Pioneer Music Press, Inc.). Tee säkeitä muista luonnon il-
miöistä: ”Näin mä puun niin suuren, suuren, suuren. Puun niin suuren, suuren näin mä vain.
Juurella sen istuin, istuin, istuin. Olin hyvin pieni, pieni niin.”

• ”Sade valuu virraten” (s. 117)

• ”Hapannaama” (s. 128)

• ”Popcornkukkaset” (s. 118)

Soittimet

Hanki lasten käyttöön yksinkertaisia soittimia tai valmista niitä itse:

Huilu tai torvi: Tee reikiä pahvirullan kylkeen (esimerkiksi leivin- tai talouspaperissa käytettävä
rulla). Voit vaikutelman tehostamiseksi liimata rullan toiseen päähän kelmun tai voipaperin.
Rullaa soitetaan hyräilemällä tai laulamalla siihen.
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Hiekkapaperipalikat: Sahaa kaksi noin 2,5 cm:n paksuista, 5 cm:n levyistä ja 10 cm:n pituista
puupalikkaa. Sahaa kaksi vähän pienempää palikkaa, noin 2,5 cm x 6 cm. Hio pois kaikki
terävät kulmat ja tikut. Pane pienemmät palikat suurempien päälle ja naulaa ne lujasti kiinni.
Liimaa pala hiekkapaperia suurempien palikoiden pohjaan. Palikoita soitetaan lyömällä niitä
yhteen tai hankaamalla hiekkapaperinpalasia vastakkain.

Helistimet: Pane maissinjyviä tai kuivattuja herneitä pahvirasiaan tai metallipurkkiin, jossa ei
ole teräviä reunoja. Pyydä lapsia koristelemaan rasiat. Teippaa kannet huolellisesti kiinni,
niin etteivät lapset pysty syömään sisältöä tai leikkimään sillä. Helistimiä soitetaan ravista-
malla.

Kellot. Ompele kangassuikaleeseen kelloja. Kelloja soitetaan ravistamalla.

Liikkuminen musiikin mukaan

Liikkuminen musiikin mukaan auttaa lapsia käyttämään energiaansa rakentavasti ja kehittää
heidän luovia kykyjään. Laula, soita pianoa tai jotakin muuta soitinta tai käytä nauhoitettua
musiikkia, jonka mukaan lapset voivat liikkua.

Saadaksesi lapset liikkumaan musiikin mukaan voit toimia seuraavasti:

• Ohjaa lapsia juoksemaan, hyppimään, taivuttelemaan, pyörimään, kävelemään varpaillaan,
ryömimään, loikkimaan tai venyttelemään musiikin mukaan. Anna lasten vuorotellen johtaa
ryhmän toimintaa.

• Soita tai laula eri tahdeissa ja anna lasten juosta tai kävellä musiikin mukaan.

• Anna lasten heiluttaa värillisiä huiveja tai paperisuikaleita liikkuessaan musiikin mukaan.

• Käytä laululeikkejä, kun lapset kaipaavat vaihtelua. Jos he ovat istuneet pitkän aikaa,
valitse laululeikki, jossa käytetään isoja lihaksia ja suuria liikkeitä. Jos he ovat liikkuneet
ja haluat heidän rauhoittuvan, valitse laululeikki, jossa lapset voivat istua ja käyttää pieniä
lihaksiaan.

Kuunteleminen

Voit käyttää myös Lasten laulukirjan musiikkiäänitteitä kasetteina (52505) tai CD-levyinä
(50505) jos niitä on saatavana.

Lasten voi olla vaikeaa keskittyä musiikkiin, jos he vain kuuntelevat. Liitä kuuntelemiseen
laulamista, liikkumista tai muuta toimintaa kuten seuraavissa esimerkeissä:

• Pyydä lapsia käymään lattialle makuulle ja kuuntelemaan erilaisia musiikkiesityksiä.
Jutelkaa siitä, millaisia tunteita musiikki heissä herättää. Pyydä heitä sitten näyttämään,
miltä heistä tuntuu.

• Soita marssimusiikkia ja anna lasten marssia ympäri huonetta.

• Anna lasten taputtaa kuuntelemansa musiikin rytmejä.

OPPIAIHEIDEN 
SOVELLUKSIA Seuraavassa on esimerkkejä siitä, kuinka kaksi tämän oppikirjan oppiaihetta voidaan soveltaa

lastenhuoneen käyttöön. Kun käyt läpi nämä esimerkit, pane merkille seuraavat seikat:

Jokaisessa oppiaiheen aikajaksossa huomio keskittyy johonkin yksinkertaiseen evankeliumin
sanomaan. Toiminnan ja musiikin pitäisi auttaa lapsia alkamaan ymmärtää evankeliumin
periaatteita ja käsitteitä.

Alkuperäisistä oppiaiheista on valikoitu vain osia. Näin oppiaihe voidaan pitää yksinkertai-
sena, toiminnallisena ja sopivana lastenhuoneikäisiä ajatellen.

Valikoituja toimintoja ei käytetä aina samassa järjestyksessä kuin ne esiintyvät alkuperäisessä
oppiaiheessa. Oppitunnin toiminnat tulee järjestää siinä järjestyksessä, joka parhaiten auttaa
lastenhuoneikäisiä lapsia ymmärtämään evankeliumin sanomaa.

Oppiaihe 6: Taivaallinen Isä ja Jeesus rakastavat minua

Tervetulotoivotus Yksi keino luoda lastenhuoneeseen kunnioittava ilmapiiri on soittaa hiljaista kirkkoon sopivaa
musiikkia. Johdantona tähän oppiaiheeseen kullekin lapselle voi antaa lapun, jossa lukee
”Taivaallinen Isä ja Jeesus rakastavat minua” (ks. valinnaistoiminta 6, s. 17).
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Leikkituokio 35 minuuttia

Mieti leikkituokion ajaksi keinoja auttaa lapsia ajattelemaan taivaallista Isää ja Jeesusta
Kristusta. Voit esimerkiksi opettaa lapsille, että taivaallinen Isä ja Jeesus ovat iloisia siitä,
että olemme ystävällisiä toisillemme, ja että He rakastavat meitä hyvin paljon. Voit myös
auttaa lapsia muistamaan viime viikolla opittuja asioita kysymällä heiltä: ”Kuka on taivaallisen
Isän Poika?”

Kokoontumistuokio 10 minuuttia

Kokoontumistuokio voidaan käyttää lasten valmistamiseksi opetustuokioon. Aloittakaa
laulamalla jokin rukouslaulu ja auttakaa jotakuta lasta rukoilemaan. Auttakaa sitten lapsia
valmistautumaan opetustuokioon kysymällä heiltä, kuka meille antoi tämän kauniin maan
ja evankeliumin ja kirkon (ks. toimintaa huomion herättämiseksi, s. 15).

Musiikkituokio 10 minuuttia

Musiikin avulla voi erittäin tehokkaasti auttaa lastenhuoneikäisiä lapsia oppimaan evankeliu-
min sanomaa. Esimerkiksi tässä oppiaiheessa voisit auttaa lapsia ajattelemaan taivaallista
Isää ja Jeesusta siten, että laulatte laulun ”Isämme taivahan” tai ”Mua Jeesus rakastaa”
(ks. valinnaistoiminta 2, s. 17. Ajan salliessa laulakaa aikaisemmissa oppiaiheissa olleita
lauluja tai laulakaa sivulla XVII mainittuja lauluja.

Välipalatuokio 10 minuuttia

Vaikka tässä ei käytetä mitään toimintaa evankeliumin sanoman vahvistamiseksi, niin
voit muistuttaa lapsia, että taivaallinen Isä ja Jeesus rakastavat meitä ja että meidän tulee
kiittää Heitä kaikesta, myös ruoastamme. Pyydä sitten jotakuta lasta siunaamaan ruoka.

Opetustuokio 10 minuuttia

Tässä oppiaiheessa on muutamia osia, joiden avulla voidaan auttaa lastenhuoneikäisiä lapsia
ymmärtämään, että taivaallinen Isä ja Jeesus rakastavat heitä. Voit esimerkiksi käyttää seuraa-
via osia oppiaiheesta 6:

• Taivaallinen Isä ja Jeesus Kristus antavat meille siunauksia (s. 15–16)

• Taivaallinen Isä ja Jeesus Kristus rakastavat meitä kaikkia (s. 16)

• Lisätoiminta 2 (s. 17)

• Valinnaistoiminta 1 (s. 17)

Toimintatuokio 15 minuuttia

Toimintatuokio antaa lapsille mahdollisuuksia olla luovia ja kanavoida aktiivisuuttaan. Mikäli
mahdollista toiminnan tulisi vahvistaa evankeliumin sanomaa. Voisitte esimerkiksi leikkiä
pallonvieritysleikkiä (s. XVI) ja esittää evankeliumin toimintaa vahvistavia kysymyksiä.

Lopetustuokio 10 minuuttia

Käytä lopetustuokio muistuttamalla lapsia siitä, että taivaallinen Isä ja Jeesus rakastavat heitä
jokaista ja tuntevat heidät nimeltä. Kerro omasta kiitollisuudestasi niistä siunauksista, joita
taivaallinen Isä ja Jeesus Kristus ovat sinulle antaneet. Auta sitten jotakuta lasta pitämään
loppurukous.

Oppiaihe 10: Minä olen kiitollinen puista, kasveista ja kukista

Tervetulotoivotus Tervehdi jokaista lasta nimeltä, kun lapset tulevat lastenhuoneeseen. Samalla kun tervehdit,
esittele opetustuokion aihe kertomalla heille, että he saavat tänään oppia jotakin kasveista,
kukista ja puista.

Leikkituokio 35 minuuttia

Valmista lapsia leikkituokion aikana opetustuokioon kertomalla heille niistä monista kauniista
asioista tässä maailmassa, joita taivaallinen Isä ja Jeesus Kristus ovat luoneet meidän ilok-
semme.

Kokoontumistuokio 10 minuuttia

Laulakaa rukouslaulu ja auta sitten jotakuta lasta rukoilemaan. Tähän opetustuokioon voit
tuoda kasvin, jota lapset voivat katsella, kosketella ja haistella. Ilmaise sitten kiitollisuutesi
kasveista, kukista ja puista (ks. lisätoiminta 2 sivulla 30).
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Musiikkituokio 10 minuuttia

Laulakaa ”Popcornkukkaset”, Lastenlaulukirja, s. 118. Liikkeitä voi improvisoida sanojen
mukaan. Laulun esittäminen laululeikkinä luo iloisen tunnelman ja antaa lapsille vaihtelua.
Mikäli aika sallii, voitte kerrata myös lauluja aikaisemmista oppiaiheista.

Välipalatuokio 10 minuuttia

Mikäli mahdollista, aloittakaa välipalatuokio jollakin yksinkertaisella toiminnalla, joka
liittyy evankeliumin sanomaan. Esimerkiksi tässä oppiaiheessa välipala voisi olla leipää
ja hedelmää. Selitä lapsille, että nämä saadaan kasveista, puista ja kukista (ks. sivulla
29 oleva toiminta). Auta sitten jotakuta lasta siunaamaan ruoka.

Opetustuokio 10 minuuttia

Valitse oppiaiheesta ne asiat, jotka mielestäsi auttavat lapsia ymmärtämään evankeliumin
sanomaa. Voisit esimerkiksi auttaa lapsia ymmärtämään, kuinka puut, kasvit ja kukat kasva-
vat, leikkaamalla jonkin hedelmän halki, niin että lapset näkevät siemenet. Selitä, mitä sieme-
nille täytyy tapahtua, että ne kasvaisivat ja että niistä tulisi uusi hedelmä (ks. valinnaistoiminta
4 sivulla 29). Auta sitten lapsia istuttamaan siemeniä mullalla täytettyihin pahvimukeihin
(ks. valinnaistoiminta 1 sivulla 29).

Toimintatuokio 15 minuuttia

Oppiaiheen jälkeen voitte soittaa hiljaista musiikkia lasten värittäessä kuvia puista, kasveista
ja kukista. Toiminta voidaan valita oppiaiheista tai sivuilta XIV–XVII. Jotkut lapset voivat tässä
vaiheessa mieluummin leikkiä leluilla. Antakaa lapsille mahdollisuus toimintaan, mutta älkää
vaatiko heitä osallistumaan.

Lopetustuokio 10 minuuttia

Lopetustuokion aikana tehdään yhteenveto evankeliumin sanomasta ja autetaan lapsia val-
mistautumaan rukoukseen. Tässä oppiaiheessa voit pyytää lapsia toistamaan jäljessäsi laulun
”Pieni siemen uinailee” (Lasten laulukirja, s. 119) muistutuksena lapsille siitä, että me olemme
kiitollisia puista, kasveista ja kukista (ks. valinnaistoiminta 2 sivulla 29). Auta sitten jotakuta
lasta pitämään loppurukous.



TAVOITE Auttaa jokaista lasta ymmärtämään, että me olemme taivaallisen Isän henkilapsia ja että
Hän tuntee meidät ja rakastaa meitä.

VALMISTELUT 1. Tutki rukoillen kohtia 2. Moos. 2:1–10; Ps. 82:6; LK 138:55–56 ja KH Moos. 1:1–6. Ks. myös
Evankeliumin periaatteet (31110 130), luku 2.

2. Ota selville kaksi tai kolme hyvää ominaisuutta kustakin lapsesta juttelemalla hänen
vanhempiensa kanssa.

3. Tarvittavat välineet:
a. Raamattu ja Kallisarvoinen Helmi
b. hernepussi tai jokin pieni pehmeä esine
c. kuva 1-1, Maailma (62196); kuva 1-2, Mooses kaislakorissa (Evankeliumiaiheinen kuvasto

106; 62063)

4. Suorita tarvittavat valmistelut niitä toimintaehdotuksia varten, joita haluat käyttää kohdasta
”Valinnaistoimintaa”.

OPPIMISTOIMINTAA Pyydä yhtä lasta pitämään alkurukous.

Huomion herättäminen Laula lasten kanssa ”Oon lapsi Jumalan” (Lasten laulukirja, s. 2).

Oon lapsi Jumalan
Ja saavuin päälle maan
Ja kodin sain ja vanhemmat
Mun tietäin turvaamaan.

Ohjaa, suojaa, kanssain kulje,
Näytä mulle tie.
Opeta mua tekemään
Se, mikä luokseen vie.

Heitä hernepussi tai pehmeä esine yhdelle lapsista ja sano samalla: ”Minä tunnen Jumalan
lapsen, jonka nimi on ______.” Pyydä lasta sanomaan oma nimensä ja antamaan hernepussi
takaisin sinulle. Toista niin monta kertaa, että jokainen lapsi on saanut vuoron.

Me olemme taivaallisen Isän henkilapsia

• Kuka on taivaallinen Isä? (Selitä tämä oppiaiheen osa lasten vastausten avulla heidän
kehitystasoaan vastaavalla tavalla.)

Näytä kuvaa 1-1, Maailma. Selitä, että ennen kuin me synnyimme maan päälle, me elimme
taivaassa taivaallisen Isän kanssa. Me olimme siellä henkiä. Henki on se, mikä on sisällämme
ja mikä tekee meidät eläviksi. Silloin kun me olimme henkiä, meillä ei ollut lihaa ja luita niin
kuin ruumiillamme nyt on, mutta me olimme saman näköisiä kuin nyt.

Selitä, että taivaallinen Isä on henkiemme Isä ja me olemme Hänen henkilapsiaan. Me emme
muista elämää taivaallisen Isän kanssa ennen maan päälle tuloa, mutta me tiedämme, että
me olemme Hänen henkilapsiaan, koska pyhissä kirjoituksissa kerrotaan niin.

Näytä Raamattua ja lue Ps. 82:6. Selitä, että korkeimman tarkoittaa taivaallista Isää. Tähdennä
ajatusta, että jokainen maan päälle syntyvä ihminen on taivaallisen Isän lapsi.

Laulu Laulakaa uudelleen ”Oon lapsi Jumalan”. Sano, että taivaallista Isää sanotaan myös
Jumalaksi.

Oppiaihe

1.
Minä olen Jumalan lapsi

1
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Taivaallinen Isä tuntee meidät ja rakastaa meitä

Sano, että taivaallinen Isä rakastaa meitä jokaista hyvin paljon, koska me olemme Hänen
lapsiaan. Hän tietää meidän nimemme ja kaiken meistä. Hän tietää, mikä tekee meidät iloisiksi
ja mikä tekee meidät surullisiksi. Hän tietää, mikä on meidän jokaisen parhaaksi.

Toiminta Sano seuraava loru lasten kanssa muutamaan kertaan ja tehkää mainitut liikkeet:

Taivaan Isä tuntee mut

Taivaan Isä tuntee mut (näytä itseäsi)
ja tietää nimeni.
Hän tietää, missä asun (tee katto koskettamalla toisen käden sormilla toisen käden sormia),
ja mua rakastaa (tartu itseäsi käsivarret ristissä olkapäistä).

Hän tuntee iloni (nosta sormilla suupieliä ylöspäin).
Hän tuntee suruni (paina sormilla suupieliä alaspäin).
Hän auttaa haluaa (näytä sormella itseäsi),
ja aina rakastaa!

Pyydä yhtä lapsista tulemaan luokan eteen. Kerro, että taivaan Isä on selvillä lapsen hyvistä
ominaisuuksista, ja käytä niitä tietoja, joita sait lapsen vanhemmilta. Voit esimerkiksi sanoa:
”Taivaallinen Isä tietää, että Emmi rakastaa perhettään, auttaa äitiä pitämään huolta pikku-
siskosta ja on yleensä iloinen ja hymyilevä.” Jatka, kunnes jokainen lapsi on saanut vuoron.

Sano, että kun me olemme ystävällisiä ja rakastamme toisia, me olemme sellaisia kuin
taivaallinen Isä.

Me voimme olla sellaisia kuin taivaallinen Isä

• Miksi koiran lasta sanotaan?

• Mikä koiranpennusta tulee isona?

• Miksi kanan lasta sanotaan

• Mikä kananpojasta tulee isona?

Selitä, että aivan kuten eläimistä tulee isoina vanhempiensa kaltaisia, mekin kasvamme
vanhempiemme kaltaisiksi. Taivaallinen Isä on henkiemme isä, joten me voimme kasvaa
sellaisiksi kuin Hän. Taivaallinen Isä on lempeä, hyvä ja ystävällinen, ja Hän haluaa auttaa
meitä. Kun me olemme lempeitä, hyviä ja ystävällisiä, me olemme sellaisia kuin taivaallinen
Isä. Sano, että meidän pitää yrittää tulla enemmän taivaallisen Isän kaltaisiksi joka päivä.

Taivaallisella Isällä on meille tärkeä tehtävä

Kertomus Näytä kuvaa 1-2, Mooses kaislakorisssa, ja kerro kohdan 2. Moos. 2:1–10 mukaan, kuinka
faraon tytär pelasti Mooseksen vaarasta, kun Mooses oli vielä vauva.

Selitä, että Mooseksesta kasvoi taivaallisen Isän tärkeä apulainen, profeetta. Taivaallinen Isä
kertoi Moosekselle, että Mooses oli Hänen poikansa (ks. KH Moos. 1:4, 6) ja että Hänellä oli
Moosekselle tärkeä tehtävä. Lue jakeen KH Moos. 1:6 ensimmäinen lause lapsille. Mooses
suoritti tämän tehtävän, kun hän johti Israelin lapset Egyptistä, missä heitä oli kohdeltu hyvin
julmasti, toiseen maahan, missä hän opetti heille taivaallisen Isän käskyt.

Pyydä lapsia tulemaan luokan eteen yksi kerrallaan, ja auta jokaista toistamaan ensimmäinen
lause jakeesta KH Moos. 1:6 niin, että Mooseksen nimen paikalle tulee hänen oma nimensä:
”Minulla on tehtävä sinulle, (lapsen nimi), poikani/tyttäreni.”

Sano, että taivaallisella Isällä on tärkeitä tehtäviä meille, kun me elämme maan päällä, kuten
olla äiti tai isä, lähetyssaarnaaja, opettaja, auttaja kirkossa tai auttaja siellä, missä asumme.

• Minkä tärkeän tehtävän taivaallinen Isä haluaisi sinun suorittavan?

Toiminta Pyydä lapsia näyttelemään, mitä he haluavat olla, kun he kasvavat isoiksi, esimerkiksi äiti tai
isä, joka tuudittaa vauvaa, lähetyssaarnaaja, joka koputtaa oveen, tai opettaja, joka opettaa
luokkaa.

Todistus Kerro lapsille, että heidän tulee aina muistaa, että he ovat taivaallisen Isän lapsia ja että
Hän tuntee heidät ja rakastaa heitä. Auta heitä ymmärtämään, että heistä voi tulla enemmän
taivaallisen Isän kaltaisia ja että heillä on tärkeitä tehtäviä maan päällä. Voit kertoa heille jonkin
oman kokemuksesi, joka auttoi sinua tietämään, että taivaallinen Isä tuntee sinut ja rakastaa
sinua.
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VALINNAIS-
TOIMINTAA Käytä muutamia näistä ehdotuksista oppiaiheen aikana.

1. Näytä kuvia erilaisista ihmisistä tai kerro ihmisistä, jotka lapset tuntevat, ja kysy: ”Onko
tämä ihminen Jumalan lapsi?” Esimerkiksi: ”Onko piispa Jumalan lapsi?” ”Onko poliisi
Jumalan lapsi?” ”Onko naapurin setä Jumalan lapsi?” ja niin edelleen. Auta lapsia ymmär-
tämään, että kaikki ovat Jumalan lapsia.

2. Tähdennä ajatusta, että taivaallinen Isä tuntee jokaisen lapsen ja välittää kaikista siten,
että pyydät lapsia täydentämään seuraavankaltaisia lauseitasi: ”Taivaallinen Isä tietää,
että olen surullinen, kun ______”, ”taivaallinen Isä tietää, että olen iloinen, kun ______”,
”taivaallinen Isä tietää, että kaikkein mieluiten minä ______”, ”taivaallinen Isä tietää,
että minusta on mukavaa tulla Alkeisyhdistykseen, koska ______” ja niin edelleen.

3. Sano, että taivaallinen Isä on taivaan ja maan kuningas. Koska me olemme Hänen lap-
siaan, me olemme prinssejä ja prinsessoja. Valmista yksinkertainen kruunu jokaiselle
lapselle ja kirjoita kruunuihin sanat Minä olen Jumalan lapsi. Anna lasten värittää kruunut.

4. Laula tai sano lasten kanssa laulusta ”Isämme taivahan” molemmat säkeistöt (Lasten lau-
lukirja, s. 8).

LISÄTOIMINTAA 
NUOREMMILLE 
LAPSILLE 1. Pyydä lapsia ajattelemaan jotakin, mistä he pitävät (voit myös kysyä tätä etukäteen heidän

vanhemmiltaan). Kysy kultakin lapselta, mistä hän pitää, ja kerro hänelle, että taivaallinen
Isä tietää sen, esimerkiksi: ”Taivaallinen Isä tietää, että Lea pitää koirista.”

2. Auta lapsia leikkimään seuraava leikkiloru:

Jos olet oikein, oikein suuri (venytä käsiäsi korkealle),
on kirkossa tilaa sinulle.
Jos olet oikein, oikein pieni (kyykisty),
on kirkossa tilaa sinulle.

Suuret (venytä)
Pienet (kyykisty)
Suuret (venytä)
Pienet (kyykisty)
On taivaan Isälle yhtä rakkaita.

3. Auta lapsia tekemään seuraavan leikin liikkeet samalla, kun sanot sanat:

Pieni Mooses-vauva

Pieni Mooses-vauva nukkui venhevuoteessaan (nosta vasen käsi kupiksi ja aseta oikea
etusormi siihen),

ja isosisko vahti häntä kaislapiilostaan (kurkista silmien eteen asetetun käden sormien
lomitse).

Sitten tuli prinsessa (kumarru eteenpäin, katsele alas) ja nosti povelleen (ole nostavinasi
vauvaa ja pitele sitä sylissä),

lasta lupas suojata ja ottaa omakseen (keinuttele vauvaa käsivarsilla).

(Eleanor Doan, Fascinating Finger Fun. © 1951. Käytetty luvalla.)

Oppiaihe 1



TAVOITE Auttaa jokaista lasta ymmärtämään, että taivaallinen Isä on todellinen henkilö, jolla on
täydellinen lihaa ja luuta oleva ruumis, ja että meidät on luotu Hänen kaltaisikseen.

VALMISTELUT 1. Tutki rukoillen kohtia Joh. 14:9; LK 130:22; KH Moos. 2:27 ja KH J. S. Hist. 14–17. Ks. myös
Evankeliumin periaatteet (31110 130), luku 1.

2. Tarvittavat välineet:
a. Raamattu ja Kallisarvoinen Helmi
b. paperia ja kyniä jokaiselle lapselle
c. pieni peili
d. kuva 1-3, Jeesus Kristus (Evankeliumiaiheinen kuvasto 240; 62572); kuva 1-4,

Ensimmäinen näky (Evankeliumiaiheinen kuvasto 403; 62470)

3. Suorita tarvittavat valmistelut niitä toimintaehdotuksia varten, joita haluat käyttää kohdasta
”Valinnaistoimintaa”.

OPPIMISTOIMINTAA Pyydä yhtä lasta pitämään alkurukous.

Huomion herättäminen Jaa paperit ja kynät, ja pyydä lapsia piirtämään kuva itsestään. Kun he ovat valmiit, pyydä
heitä näyttämään kuvaansa ja kysy heiltä, kummat lapset ovat oikeita, nekö, jotka ovat
paperissa vai ne, jotka pitelevät papereita. Kysy heiltä, mistä he tietävät vastauksen.

Sano, että aivan kuten he ovat oikeita, koska heillä on ruumis, taivaallinen Isä on oikea ja
Hänellä on ruumis. Me voimme nähdä kuvia taivaallisesta Isästä, mutta ne eivät ole oikea
taivaallinen Isä. Oikealla taivaallisella Isällä on liha- ja luuruumis.

Jeesus Kristus on taivaallisen Isän näköinen

Kysy lapsilta, onko kukaan koskaan sanonut heille, että he ovat vanhempiensa näköisiä.
Näytä kuvaa 1-3, Jeesus Kristus, ja sano, että Jeesus Kristus on taivaallisen Isän poika.
Pyhissä kirjoituksissa meille kerrotaan, että Jeesus on taivaallisen Isän näköinen. Näytä
Raamattua ja selitä lapsille kohta Joh. 14:9.

• Kenen näköinen Jeesus on?

Toiminta Pyydä lapsia seisomaan. Auta heitä opettelemaan ulkoa ensimmäisen uskonkappaleen
alkuosa: ”Me uskomme Jumalaan, iankaikkiseen Isään, ja hänen Poikaansa, Jeesukseen
Kristukseen.”

Me olemme taivaallisen Isän ja Jeesuksen näköisiä

Sano, että koska me olemme taivaallisen Isän henkilapsia, mekin olemme Hänen näköisiään.
Meillä on samanlainen ruumis kuin Hänellä. Selitä KH Moos. 2:27 lapsille. Sano, että kun siinä
sanotaan, että Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen, se tarkoittaa, että me olemme Hänen
näköisiään.

Toiminta Pyydä lapsia katsomaan vuorotellen peiliä tai toista lasta. Pyydä jokaista lasta mainitsemaan,
minkä ruumiinosan hän näkee, kuten kädet, jalat, silmät tai korvat. Sano, että taivaallisella
Isällä ja Jeesuksella on myös samat ruumiinosat.

• Onko teillä samannäköinen ruumis kuin taivaallisella Isällä ja Jeesuksella?

Sano, että me tiedämme, miltä taivaallinen Isä ja Jeesus näyttävät, koska muutamat profeetat
(kirkon johtajat) ovat nähneet taivaallisen Isän ja Jeesuksen ja kirjoittaneet Heistä pyhiin kirjoi-
tuksiin.

Kertomus Näytä kuvaa 1-4, Ensimmäinen näky. Kerro ensimmäisestä näystä kohdan KH J. S. Hist. 14–17
mukaan.

Taivaallisella Isällä 
on ruumis

Oppiaihe
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• Kuinka Joseph Smith tiesi, miltä taivaallinen Isä ja Jeesus näyttävät?

• Millainen ruumis Jeesuksella ja taivaallisella Isällä on?

Todistus Todista, kuinka kiitollinen olet siitä, että sinulla on ruumis, joka on tehty taivaallisen Isän kuvan
mukaan. Kerro, miten kiitollinen olet kaikista ihanista asioista, joihin ruumiisi pystyy.

VALINNAIS-
TOIMINTAA Käytä muutamia näistä ehdotuksista oppiaiheen aikana.

1. Pyydä lapsia nousemaan seisomaan ja sanomaan ja leikkimään seuraava leikkiloru muuta-
maan kertaan ja tekemään mainitut liikkeet:

On mulla ihmeellinen ruumis

On mulla ihmeellinen ruumis (kosketa käsillä rintaa),
sen taivaallinen Isä soi.
Hän antoi korvat, joilla kuulen (pane kädet kupiksi korville)
ja silmät, joilla nähdä voi. (Osoita silmiä.)

Voin taputtaa mä käsiäni (taputa käsiä),
ja jaloillani juosta saan (juokse hiljaa paikallasi).
Kun haluan, voin käsilläni
myös varpaitani koskettaa (kumarru ja kosketa varpaita).

Vaan sentään kaikkein ihaninta (istu hiljaa),
kun ajattelen asiaa (kosketa sormella päätä),
on, että taivaallista Isää
ruumiini minun muistuttaa (istu hiljaa paikallesi).

2. Auta lapsia laulamaan tai leikkimään ”Pää, hartiat, polvet, varpaat” (Lasten laulukirja,
s. 129). Muistuta lapsia siitä, että taivaallinen Isä antoi meille samanlaisen ruumiin kuin
Hänellä on ja että tämä ihmeellinen ruumis voi tehdä monenlaista.

3. Anna lasten vuorotellen kertoa muulle luokalle ensimmäisestä näystä käyttäen kuvaa 1-4,
Ensimmäinen näky.

4. Kerro Markusta ja hänen sukujuhlastaan:

Markun isä oli kuollut, kun Markku oli vauva. Markku mietti usein, miltä isä oli näyttänyt. Hän
oli äitinsä kanssa lähdössä sukujuhlaan, jossa hän näkisi tätejään ja setiään, jotka olivat
tunteneet isän hyvin.

Heidän saavuttuaan Jukka-setä tuli tervehtimään. Hän katsoi Markkua ja sanoi: ”Tuntisin
sinut missä tahansa. Sinulla on ihan samanlaiset silmät kuin isälläsi.” Elisa-täti sanoi:
”Kuule, Markku, sinulla on aivan isäsi nenä.” Mari-täti sanoi: ”Markku, hymysi tuo mieleeni
isäsi hymyn.”

Kotimatkalla Markku sanoi äidilleen: ”Minulla oli tänään hauskaa! Sain kuulla monta asiaa
isästä. Kuulin, että olen saman näköinen kuin hän, ja se on kiva! Kun nyt katson peiliin,
muistan, miltä hän näyttää, enkä unohda häntä.” Markun äiti taputti Markkua kädelle ja
sanoi: ”Kun sinä olet olemassa, en minäkään unohda häntä.”

Kerro lapsille, että aivan samalla tavoin kuin Markku tiesi olevansa isänsä näköinen, vaikka
hän ei voinut nähdä isäänsä, me tiedämme, että me olemme taivaallisen Isämme näköisiä,
vaikka emme voi nähdä Häntä.

LISÄTOIMINTAA 
NUOREMMILLE 
LAPSILLE 1. Näytä kuvaa 1-4, Ensimmäinen näky. Kerro yksinkertaistetusti ensimmäisestä näystä.

Tähdennä, että taivaallinen Isä ja Jeesus Kristus ovat todellisia ja että He kuulevat rukouk-
semme.

2. Näytä kuvan 1-4, Ensimmäinen näky, avulla, kuinka ruumiimme on samanlainen kuin tai-
vaallisen Isän ja Jeesuksen ruumis. Kun näytät kuvasta ruumiinosia, pyydä lapsia näyttä-
mään vastaava kohta omasta ruumiistaan. Jos esimerkiksi osoitat taivaallisen Isän kättä,
lasten tulee näyttää omia käsiään.
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3. Auta lapsia tekemään seuraavan leikin liikkeet, kun sanot sanat:

Joseph polvistui puiden keskellä (polvistu ja risti kätesi)
ja rukoili hyvin hartaasti (kosketa sormenpäillä huuliasi).
Hän näki Isän ja Pojan (katso ylös, varjosta kädellä silmiäsi)
ja kuunteli Heitä nöyrästi (pane käsi korvan taakse kupiksi).

4. Näytä suutasi ja sano: ”Tämä on minun suuni.” Kysy sitten: ”Missä sinun suusi on?”
ja auta lapsia näyttämään omaa suutaan. Kysy: ”Onko taivaallisella Isällä suu?”
Toista sama silmien, nenän, korvien, käsien ja jalkojen kohdalla. Näytä sitten kutakin
ruumiinosaa sanomatta sen nimeä ja pyydä lapsia nimeämään ne.



TAVOITE Auttaa jokaista lasta ymmärtämään, että me elimme taivaallisen Isän luona henkilapsina,
ennen kuin me tulimme maan päälle, ja että me voimme elää Hänen kanssaan jälleen tämän
elämän jälkeen.

VALMISTELUT 1. Tutki rukoillen kohtaa KH Aabr. 3:22–27. Ks. myös Evankeliumin periaatteet (31110 130),
luku 2.

2. Tarvittavat välineet:
a. pyhät kirjoitukset
b. paperinukke tai nukke
c. kuva 1-1, Maailma (62196); kuva 1-3, Jeesus Kristus (Evankeliumiaiheinen kuvasto 240;

62572); kuva 1-5, Perhe ja vauva (62307); kuva 1-6, Perheilta (62521); kuva 1-7, Rakas-
tava perhe; kuva 1-8, Sakramentin jakaminen (62021); kuva 1-9, Aamurukous (62310);
kuva 1-10, Perherukous (62275); kuva 1-11, Kastettava poika (62018); kuva 1-12,
Konfirmoitava tyttö (62020); kuva 1-13, Joseph Smith (Evankeliumiaiheinen kuvasto 400;
62449)

3. Suorita tarvittavat valmistelut niitä toimintaehdotuksia varten, joita haluat käyttää kohdasta
”Valinnaistoimintaa”.

OPPIMISTOIMINTAA Pyydä yhtä lasta pitämään alkurukous.

Huomion herättäminen Pane nukke tai paperinukke yhdelle tuolille lasten viereen. Pyydä lapsia nousemaan,
kääntymään ympäri ja istuutumaan takaisin.

• Miksi nukke ei noussut?

• Miksi te voitte nousta?

Keskustelkaa lasten ja nuken välisistä eroista. Auta lapsia ymmärtämään, että he ovat eläviä.
Heillä jokaisella on ruumiin sisällä henki, joka tekee heidät eläviksi, niin että he voivat nähdä,
kuulla, seisoa, liikkua, ajatella ja puhua.

Me olemme taivaallisen Isän henkilapsia

Kertaa lasten kanssa, kuinka me elimme taivaallisen Isän luona Hänen henkilapsinaan, ennen
kuin me synnyimme maan päälle. Me olimme onnellisia, ja meistä oli ihanaa elää taivaallisen
Isän kanssa. Meillä ei ollut fyysistä ruumista niin kuin nyt, vaan me olimme henkiä. Selitä, että
henki näyttää samanlaiselta kuin fyysinen ruumis, mutta sillä ei ole lihaa eikä luita.

• Missä te elitte, ennen kuin synnyitte maan päälle?

Laulu Laula lasten kanssa ”Oon lapsi Jumalan” (Lasten laulukirja, s. 2). Muistuta lapsia siitä, että
Jumala on yksi taivaallisen Isän nimistä.

Oon lapsi Jumalan
Ja saavuin päälle maan
Ja kodin sain ja vanhemmat
Mun tietäin turvaamaan.

Ohjaa, suojaa, kanssain kulje,
Näytä mulle tie.
Opeta mua tekemään
Se, mikä luokseen vie.

Toiminta Pyydä yhtä lasta seisomaan viereesi. Selitä lapsen nimeä käyttäen, että hän eli taivaallisen
Isän luona, ennen kuin syntyi maan päälle, ja että hän on henkilapsi, jota taivaallinen Isä
rakastaa. Toimi samoin jokaisen lapsen kanssa.

Selitä, että koska taivaallinen Isä rakastaa meitä, Hänellä on suunnitelma meitä varten. Ennen
kuin maailma luotiin, taivaallinen Isä kutsui kaikki lapsensa yhteen ja selitti suunnitelman.
Kaikki me, vanhempamme ja veljemme ja sisaremme olimme siellä.

Oppiaihe

3
Taivaallisen Isän 
suunnitelma meitä varten

7



8

Taivaallinen Isä lähetti meidät elämään maan päälle

Näytä kuvaa 1-1, Maailma. Sano, että maailma on osa taivaallisen Isän suunnitelmaa. Taivaalli-
sen Isän ohjeiden mukaan Jeesus Kristus loi maailman meitä varten. Meidät lähetettiin synty-
mään tänne ja saamaan fyysinen ruumis.

Näytä kuvaa 1-5, Perhe ja vauva. Anna lasten kertoa kuvasta. Kerro heille, että me halusimme
innokkaasti tulla maan päälle ja oppia ja kasvaa. Me tulimme maan päälle vauvoina perheisiin,
jotka voivat rakastaa meitä ja pitää meistä huolta.

Kerro lapsille, että kun me tulimme maan päälle, me saimme fyysisen ruumiin, jossa on iho,
lihakset, verta ja luita. Pyydä lapsia tunnustelemaan käsivarttaan.

• Tunnetteko luun käsivartenne sisällä?

• Näettekö ja tunnetteko ihon?

• Tunnetteko lihakset?

Muistuta lapsia, että henkemme ruumiimme sisällä antaa meille elämän, mutta me emme
voi nähdä tai koskettaa henkeämme. Fyysinen ruumiimme voidaan nähdä ja sitä voidaan
koskettaa. Kerro lapsille, että on suuri siunaus, että meillä on fyysinen ruumis.

Toiminta Sano seuraava loru lasten kanssa. Osoita kutakin ruumiinosaa sitä mukaa kuin mainitsette sen.

Silmistäni kiitän

Olen kiitollinen silmistä
ja korvista, nenästä, suusta.
Kiitos myös jaloista, käsistä
ja varpaista sekä muusta.

(Mukailtu Lucy Piccon runosta.)

Sano, että kun me olemme täällä maan päällä, me kasvamme ja opimme monia asioita.
Kun me opimme valitsemaan oikein, meistä voi tulla enemmän taivaallisen Isän ja Jeesuksen
kaltaisia. Tämä on toinen osa taivaallisen Isän suunnitelmaa.

Taivaallinen Isä haluaa, että me palaamme jonakin päivän Hänen luokseen

Kerro, että rakastat taivaallista Isää. Sano lapsille, että jonakin päivänä sinä haluat palata
taivaallisen Isän luo, niin että voit nähdä Hänet ja olla taas Hänen kanssaan. Sano, että tämä
kuuluu myös taivaallisen Isän suunnitelmaan. Hän haluaa meidän jokaisen palaavan Hänen
luokseen, kun elämämme maan päällä päättyy. Hän haluaa meidän, vanhempiemme ja koko
perheemme palaavan taas Hänen luokseen.

Sano, että jotta me voisimme elää taas taivaallisen Isän ja Jeesuksen kanssa, meidän täytyy
mennä kasteelle ja pitää kaikki käskyt. Näytä pyhiä kirjoituksia. Sano, että pyhissä kirjoituk-
sissa meille opetetaan asioita taivaallisesta Isästä ja Jeesuksesta ja siitä, mitä He haluavat
meidän tekevän.

Puhu kohdassa ”Valmistelut” mainittujen kuvien avulla siitä, mitä taivaallinen Isä haluaa
meidän oppivan ja tekevän täällä maan päällä. Hän haluaa, että me rakastamme perhet-
tämme, olemme epäitsekkäitä, käymme kirkossa, nautimme sakramentin, rukoilemme
aamulla ja illalla, osallistumme perherukoukseen ja perheiltaan, menemme kasteelle,
saamme konfirmoinnin ja Pyhän Hengen, menemme naimisiin temppelissä, opimme
profeetoista ja tulemme taivaallisen Isän ja Jeesuksen kaltaiseksi.

Todistus Kerro, että olet kiitollinen taivaallisesta Isästä ja Hänen suunnitelmastaan meitä varten. Kehota
lapsia tekemään aina se, minkä he tietävät olevan oikein, niin että he voivat jonakin päivänä
palata taivaallisen Isän ja Jeesuksen luo.

VALINNAIS-
TOIMINTAA Käytä muutamia näistä ehdotuksista oppiaiheen aikana.

1. Anna jokaiselle lapselle paperi, johon olet kirjoittanut Minä olen Jumalan lapsi, ja anna
jokaisen lapsen piirtää kuva itsestään. Anna lasten näyttää kuvat muulle luokalle. Kehota
jokaista lasta sanomaan jotakin hyvää itsestään, kun hän näyttää kuvan.
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2. Auta lapsia sanomaan seuraava loru ja tekemään mainitut liikkeet:

Jumalan luomistyö

Teki Jumala kuun (tee käsillä ympyrä)
ja tähdet (avaa ja sulje nyrkkejä)
taivaalle tuikkimaan (kurkota ylöspäin).
Teki auringon (tee käsillä ympyrä pään yläpuolelle),
puut (nosta käsivarret suoraan ylös)
ja kukat (pane kädet kupin muotoon)
ja linnut laulamaan (heiluttele käsivarsia).

(Eleanor Doan, Fascinating Finger Fun. © 1951. Käytetty luvalla.)

3. Kirjoita seuraavat kysymykset erillisiin paperilappuihin. Kertaa oppiaihe niin, että
annat jokaisen lapsen valita paperilapun. Lue kysymys ja anna lapsen vastata siihen.
Toista kysymyksiä tarvittaessa, niin että kaikki lapset saavat vuoron.

a. Kuka on Jumalan lapsi? (Minä olen; jokainen on.)
b. Missä me elimme, ennen kuin synnyimme maan päälle? (Taivaassa taivaallisen

Isän ja Jeesuksen kanssa.)
c. Miksi taivaallinen Isä pyysi Jeesusta tekemään maailman meille? (Että me saisimme

fyysisen ruumiin ja oppisimme, mitä meidän on tehtävä, että voimme päästä takaisin
taivaallisen Isän ja Jeesuksen luo.)

d. Mitä meidän täytyy tehdä, että me saamme taas elää taivaallisen Isän ja Jeesuksen
luona? (Pitää käskyt, olla epäitsekkäitä, mennä kasteelle, mennä temppeliin ja niin
edelleen. Anna lasten näyttää sopivia kuvia, kun he vastaavat kysymykseen.)

e. Kenen kanssa me elämme, kun elämämme täällä maan päällä päättyy? (Taivaallisen
Isän ja Jeesuksen ja perheemme.)

LISÄTOIMINTAA 
NUOREMMILLE
LAPSILLE 1. Pyydä Alkeisyhdistyksen johtajan luvalla jotakuta isää tuomaan vauva luokkaan. Puhukaa

isistä ja siitä, ja kuinka he rakastavat lapsiaan. Kerro lapsille, että heillä on kaksi isää, jotka
rakastavat heitä: isä täällä maan päällä ja taivaallinen Isä. Ennen kuin vauva syntyy maan
päälle, hän elää taivaallisen Isän luona. (Huom: Ole hienotunteinen ja ota huomioon niiden
luokkasi lasten kotitilanne, joiden kotona ei ehkä ole isää.)

2. Tuo yksi tai useampia ”isän kenkiä” luokkaan. Puhukaa siitä, kuka käyttää näin isoja kenkiä.
Anna lasten verrata omia kenkiään tai jalkojaan isoihin kenkiin. Anna jokaisen lapsen vuo-
rollaan kävellä ”isän kengissä”.

3. Laulakaa tai lausukaa laulun ”Elin taivaassa” ensimmäiset kaksi säettä (Lasten laulukirja,
s. 140):

Tiedän, ett taivaassa elin mä aikaisemmin.
Siell oli ystävät rakkaat ja sinäkin.

(© 1987 Janeen Jacobs Brady. Käytetty luvalla.)

• Kenen kanssa me elimme taivaassa? (Taivaallisen Isän ja Jeesuksen ja kaikkien ihmisten
kanssa.)

4. Auta lapsia leikkimään seuraava leikki, kun sinä sanot sanat. Toistakaa se niin monta kertaa
kuin haluat.

Muodostakaa piiri, niin että kaikki seisovat käsi kädessä. Pitäkää toisianne kädestä koko
leikin ajan.

Me kaikki asuimme taivaan Isän kanssa (kaikki tulevat lähelle ja nostavat kätensä piirin
keskelle).
Hän lähetti meidät elämään maan päälle (levittäytykää suureksi piiriksi).
Hän antoi meille perheen, joka rakastaa ja opettaa meitä (tulkaa jälleen yhteen).
Perheemme auttaa meidät takaisin taivaan Isän luo (levittäytykää taas suureksi piiriksi).

Oppiaihe 3



TAVOITE Auttaa jokaista lasta oppimaan, kuinka taivaallista Isää rukoillaan, ja tietämään, että Hän
kuulee.

VALMISTELUT 1. Tutki rukoillen kohtaa Dan. 6. Ks. myös Evankeliumin periaatteet (31110 130), luku 8.

2. Tarvittavat välineet:
a. Raamattu
b. kuva 1-9, Aamurukous (62310); kuva 1-10, Perherukous (62275); kuva 1-14, 

Daniel leijonien luolassa (Evankeliumiaiheinen kuvasto 117; 62096); kuva 1-15,
Ruoan siunaaminen

3. Suorita tarvittavat valmistelut niitä toimintaehdotuksia varten, joita haluat käyttää kohdasta
”Valinnaistoimintaa”.

OPPIMISTOIMINTAA Pyydä yhtä lasta pitämään alkurukous.

Huomion herättäminen Pyydä lasta, joka piti alkurukouksen, jäämään luokan eteen seisomaan. Muistuta lapsille,
että viime oppiaiheessa he oppivat, että me elimme taivaallisen Isän luona, ennen kuin
synnyimme. Taivaallinen Isä on lähettänyt meidät maan päälle.

• Kuinka me voimme puhua taivaallisen Isän kanssa, kun me olemme maan päällä?

• Kenelle (sano rukouksen pitäneen lapsen nimi) puhui, kun hän rukoili?

Auta lapsia ymmärtämään, että kun me rukoilemme, me puhumme taivaallisen Isän kanssa.

Me voimme rukoilla taivaallista Isää

Todista, että vaikka me emme voi nähdä taivaallista Isää, me voimme rukoilla Häntä ja
Hän kuulee rukouksemme.

Näytä kuvaa 1-9, Aamurukous.

• Mitä tämä tyttö tekee?

• Kenelle hän puhuu?

• Mitähän tämä tyttö mahtaa sanoa taivaalliselle Isälle?

Käytä kuvia 1-9, Aamurukous, 1-10, Perherukous ja 1-15, Ruoan siunaaminen, kun keskus-
telette lasten kanssa siitä, milloin me rukoilemme. Selitä, että me voimme rukoilla taivaallista
Isää milloin vain haluamme; useimmin me rukoilemme, kun heräämme ja menemme nukku-
maan, ennen ateriaa, perheemme kanssa ja kun tarvitsemme erityistä apua. Anna lasten
pidellä kuvia, joista kulloinkin puhutte.

Jeesus Kristus opetti meitä rukoilemaan taivaallista Isää

Sano, että Jeesus on opettanut meitä tekemään jotakin, kun me rukoilemme. Kun me
valmistaudumme rukoilemaan, me ajattelemme taivaallista Isää.

• Mitä me teemme käsillämme, kun me rukoilemme?

• Mitä me teemme päällämme ja silmillämme, kun me rukoilemme?

Toiminta Pyydä lapsia jäljittelemään eleitäsi, kun näytät, kuinka rukoukseen valmistaudutaan ristimällä
kätesi, painamalla pääsi ja sulkemalla silmäsi. Voit sitten pyytää yhtä lapsista seisomaan luo-
kan edessä ja muita lapsia seuraamaan hänen eleitään, kun hän näyttää, kuinka valmistaudu-
taan rukoukseen.

Toiminta Sano lasten kanssa muutamaan kertaan seuraavan rukousaiheisen laulun sanat (Children’s
Songbook, s. 22). Leikkikää se sitten.

Minä voin rukoilla 
taivaallista Isää

Oppiaihe
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Painamme päämme kun rukoillaan
ja ristimme kätemme.
Silmät kiinni ryhdymme puhumaan
kanssa taivaisen Isämme.

• Millä muulla tavoin me voimme valmistautua rukoilemaan?

Sano, että kun me kotona pidämme oman rukouksemme tai rukoilemme yhdessä perheen
kanssa, me myös ristimme kätemme, painamme päämme, suljemme silmämme, ja sen lisäksi
usein myös polvistumme.

Laulu Sano, että kun me rukoilemme, me puhumme tietyllä tavalla. Laulakaa tai lausukaa seu-
raava säkeistö laulusta ”Rukoilen uskossa” (Lasten laulukirja, s. 147) muutamaan kertaan.
Pyydä lapsia nostamaan yksi sormi jokaisen asian kohdalla, jotka sanomme rukouksessa.

Sanon ensin: ”Rakas Isä taivaan”,
ja siunauksistani kiitän.
Sitten nöyrästi pyydän, mitä tarvitsen,
Teen sen Jeesuksen nimessä Aamen.

(© 1987 Janice Kapp Perry. Käytetty luvalla.)

• Kuinka me aloitamme rukouksemme?

• Mistä me voimme kiittää taivaallista Isää?

• Mitä me voimme pyytää taivaalliselta Isältä?

• Kuinka me lopetamme rukouksemme?

Taivaallinen Isä kuulee meitä, kun me rukoilemme

Kertomus Näytä kuvaa 1-14, Daniel leijonien luolassa. Kerro kertomus Danielin kirjan luvusta 6. Lue
ääneen jakeen 22 alkuosa ja selitä, miksi Danielille ei käynyt kuinkaan, vaikka hän oli leijonien
luolassa.

Sano, että Daniel halusi rukoilla, koska se oli taivaallisen Isän käsky ja myös koska hän halusi
kiittää taivaallista Isää siunauksistaan.

• Mitä kuningas teki sen vuoksi, että Daniel rukoili? (Ks. Dan. 6:16.)

• Mitä Danielille tapahtui leijonien luolassa? (Ks. Dan. 6:22.)

• Mistä me tiedämme, että taivaallinen isä kuuli Danielin rukouksen? (Ks. Dan. 6:23.)

Todistus Kerro tilanteesta, jolloin taivaallinen Isä kuuli sinun rukouksesi. Pyydä lapsia kertomaan siitä,
kun he ovat rukoilleet.

Kerro lapsille, kuinka kiitollinen olet siitä, että me voimme rukoilla taivaallista Isää, ja vakuuta
heille, että taivaallinen Isä kuulee meitä, kun me rukoilemme.

Kun pyydät yhtä lapsista pitämään loppurukouksen, kertaa, kuinka me valmistaudumme
rukoukseen.

• Mitä meidän tulee tehdä, kun me valmistaudumme rukoukseen? (Ristiä kätemme,
painaa päämme ja sulkea silmämme.)

• Mitä (lapsen nimi) pitäisi ensimmäisenä sanoa rukouksessa?

• Mistä (lapsen nimi) voisi kiittää taivaallista Isää?

• Mitä (lapsen nimi) voisi pyytää taivaalliselta Isältä?

• Kuinka (lapsen nimi) pitäisi lopettaa rukous?

VALINNAIS-
TOIMINTAA Käytä muutamia näistä ehdotuksista oppiaiheen aikana.

1. Heitä jokin pehmeä esine, esim. hernepussi tai pallo, lapsille vuoron perään. Kun lapsi
saa esineen kiinni, pyydä häntä täydentämään lause: ”Kun minä rukoilen, minä voin kiittää
taivaallista Isää ______.” Lapsi voi vastata: ”Perheestäni.” Kun jokainen lapsi on saanut
vuoron, leikkikää sama leikki uudelleen, mutta pyydä nyt lapsia sanomaan, mitä he voisivat
pyytää taivaalliselta Isältä, kun he rukoilevat. Voit näyttää kuvia, jotka auttavat heitä vastaa-
maan.
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2. Sanokaa seuraavan kiitoslaulun sanat ja tehkää alla kuvatut liikkeet (Children’s Songbook,
s. 20):

Kiitos maasta niin mahtavasta (tee käsistä ympyrä kuvaamaan maailmaa).
Kiitos ruoasta maittavasta (ole panevinasi ruokaa suuhun).
Kiitos lintujen laulusta (tee sormista ja peukalosta linnun nokka, jota voi avata ja sulkea).
Kiitos, Jumala, kaikesta (levitä käsivarret levälleen)!

(Julkaisusta Hollis ja Dann, First Year Music. © 1957 D. C. Heath and Company.
Käytetty luvalla.)

3. Sanokaa loru ”Silmistäni kiitän” ja osoittakaa ruumiinosia sitä mukaa kuin ne mainitaan:

Silmistäni kiitän ja
korvista, nenästä ja suusta.
Kiitos myös käsistä, jaloista
ja paljosta, paljosta muusta.

(Mukailtu Lucy Piccon runosta.)

4. Pyydä lapsia näyttelemään kertomus Danielista leijonien luolassa. Voit varata muutaman
vaatteen rekvisiitaksi. Ellette halua näytellä koko kertomusta, pyydä lapsia olemaan karjuvia
leijonia ja pyydä heitä sitten sulkemaan suunsa aivan kuin enkeli sulkisi ne.

5. Laulakaa tai lausukaa laulun ”Kiitos, Isä taivahan” (Lasten laulukirja, s. 15) tai ”Pään
painan” sanat (Lasten laulukirja, s. 18).

6. Pyydä lapsia piirtämään sellaisia asioita, joista he voivat kiittää taivaallista Isää, kun he
rukoilevat. Kirjoita jokaiseen kuvaan Kun minä rukoilen, voin kiittää taivaallista Isää:.

LISÄTOIMINTAA 
NUOREMMILLE 
LAPSILLE 1. Muistuta lapsille, että kun me rukoilemme, me puhumme taivaallisen Isän kanssa,

joka rakastaa meitä ja kuulee meitä. Auta lapsia sanomaan seuraavat säkeet:

Mä taivaan Isää rakastan
ja Häntä kiittää haluan.
Mua rakastaa Hän, tiedän sen,
ja kuulee lapsen rukouksen.

2. Auta lapsia sanomaan toinen tai molemmat seuraavista säkeistöistä ja leikkikää ne:

Ennen kuin rukous pidetään,
mä ristin kädet, painan pään.
Nyt suljen vielä silmätkin.
Sitten valmis jo olenkin.

Mä kädet ristin, painan pään
ja rukouksen lausun tään.

3. Piirrä kunkin lapsen käden ääriviivat paperiin. Jutelkaa siitä, mitä meidän tulee tehdä
käsillämme, kun me rukoilemme. Anna lasten värittää kätensä. Kirjoita kuhunkin kuvaan
lapsen nimi.



TAVOITE Auttaa jokaista lasta ymmärtämään, että Jeesus Kristus on taivaallisen Isän Poika.

VALMISTELUT

1. Tutki rukoillen kohtia Matt. 3:13–17 ja Luuk. 1:26–35; 2:1–7, 41–52. Ks. myös Evankeliumin
periaatteet (31110 130), luku 3.

2. Kutsu Alkeisyhdistyksen johtajan luvalla yhden lapsen isä luokkaan kertomaan lapsensa
vauva-ajoista. Pyydä häntä tuomaan kuvia ja jokin lempilelu, jos mahdollista. Kehota häntä
kertomaan rakkaudestaan lastaan kohtaan.

3. Tarvittavat välineet:
a. Raamattu
b. kuva 1-16, Jeesus seimessä (Evankeliumiaiheinen kuvasto 201; 62495); kuva 1-17,

Jeesus-lapsi temppelissä (Evankeliumiaiheinen kuvasto 205; 62500); kuva 1-18,
Johannes Kastaja kastaa Jeesuksen (Evankeliumiaiheinen kuvasto 208; 62133)

4. Suorita tarvittavat valmistelut niitä toimintaehdotuksia varten, joita haluat käyttää kohdasta
”Valinnaistoimintaa”.

Huomautus opettajalle: Kun puhut isistä tässä oppiaiheessa, ole hienotunteinen niitä luokkasi
lapsia kohtaan, joilla ei ole isää kotona. Tähdennä, että meillä kaikilla on taivaallinen Isä, joka
rakastaa meitä. Jos joillakin luokkasi lapsilla on isäpuoli, sano, että myös isäpuolet rakastavat
meitä ja pitävät meistä huolen.

OPPIMISTOIMINTAA Pyydä yhtä lasta pitämään alkurukous.

Huomion herättäminen Kysy lapsilta, tietävätkö he, kuka vieraamme on. Pyydä vierailijan lasta esittelemään isänsä
luokalle. Pyydä isää kertomaan lapsille lapsestaan. Pyydä kutakin lasta kertomaan jotakin
omasta isästään, kuten minkä väriset hiukset hänellä on tai mikä on hänen ammattinsa.

Jeesus Kristus on taivaallisen Isän Poika

Kerro lapsille, että jokaisella heistä on kaksi isää: maanpäällinen isä ja taivaallinen Isä.
Maanpäällinen isämme on fyysisen ruumiimme isä. Taivaallinen Isä on ruumiimme sisällä
olevan henkemme Isä. Jeesuksella on vain yksi Isä, koska taivaallinen Isä on Jeesuksen
hengen ja ruumiin Isä. Siksi Jeesusta sanotaan Jumalan Pojaksi.

Kertomus Näytä kuvaa 1–16, Jeesus seimessä, ja kerro Jeesuksen syntymästä kohtien Luuk. 1:26–35 ja
2:1–7 mukaan. Tähdennä, että enkeli kertoi Marialle, että hänen lapsensa olisi Jumalan Poika.
Viittaa kuvaan, kun esität seuraavat kysymykset:

• Kuka näistä on Jeesuksen äiti?

• Mikä hänen nimensä on? (Ks. Luuk. 1:27.)

• Kuka tämä mies on? (Ks. Luuk. 1:27.)

• Kuka on Jeesuksen isä? (Taivaallinen Isä. Joosef oli hyvä mies, jonka taivaallinen Isä valitsi
pitämään huolta Mariasta ja Jeesuksesta.)

Laulu Pyydä lapsia seisomaan ja laulamaan ”Tuo pienoinen Jeesus” (Lasten laulukirja, s. 26).
Keksikää sanojen mukaiset käsien liikkeet.

Tuo pienoinen Jeesus, Hän synnyttyään
Vain heinille seimen sai kallistaa pään,
Ja taivahan tähtöset kirkkauttaan
Loi pienoiseen seimessä uinailevaan.

Oppiaihe

5
Jeesus Kristus on 
taivaallisen Isän Poika
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Jeesus rakastaa taivaallista Isää ja tottelee Häntä

Kertomus Näytä kuvaa 1-17, Jeesus-lapsi temppelissä, ja kerro Jeesuksesta temppelissä kohdan Luuk.
2:41–52 mukaan. Tähdennä, että Jeesus meni temppeliin, koska Hän rakasti taivaallista Isää
ja halusi tehdä tämän työtä.

• Mitä Jeesus tekee temppelissä? (Ks. Luuk. 2:46.)

Toiminta Pyydä lapsia nousemaan seisomaan ja tekemään seuraava muutaman kerran:

Jeesus-lapsi meni temppeliin (kävele paikallasi)
ennen kuin kasvoi isoksi (kurkota käsilläsi kattoon)
tekemään Isänsä työtä niin (pidä kädet levällään),
koska Hän rakastaa meitä kovasti (pane käsi sydämelle).

Kertomus Näytä kuvaa 1-18, Johannes Kastaja kastaa Jeesuksen, ja kerro Jeesuksen kasteesta koh-
dan Matt. 3:13–17 mukaan. Sano, että Jeesus kastettiin, koska Hän rakasti taivaallista Isää
ja halusi totella Häntä. Jeesus halusi myös antaa hyvän esimerkin meille. Lue ääneen jae 17
(aloita kohdasta Tämä on minun rakas Poikani), ja sano, että nämä ovat taivaallisen Isän
sanat. Taivaallinen Isä oli mielissään siitä, että Jeesus kastettiin.

• Oletteko nähneet, kun joku on kastettu?

Sano, että lapset voivat olla tottelevaisia taivaalliselle Isälle ja näyttää Hänelle, että he rakas-
tavat Häntä, menemällä kasteelle kahdeksanvuotiaina.

Todistus Todista, että Jeesus Kristus on taivaallisen Isän Poika. Kerro rakkaudestasi ja kiitollisuudestasi
Jeesusta kohtaan.

VALINNAIS-
TOIMINTAA Käytä muutamia näistä ehdotuksista oppiaiheen aikana.

1. Pane oppiaiheen kolme kuvaa kuvapuoli alaspäin syliisi tai pöydälle. Pyydä yhtä lasta
valitsemaan yksi kuvista, näyttämään sitä luokalle ja kertomaan kuvan tapahtumista.
Toimi samoin kahden muun kuvan kohdalla.

2. Pyydä lapsia laulamaan tai lausumaan ensimmäinen säkeistö laulusta ”Kerrothan taas
Jeesuksesta” (Lasten laulukirja, s. 36).

3. Pyydä lapsia näyttelemään Jeesuksen syntymän tapahtumat käyttämällä yksinkertaista
rekvisiittaa kuten nukkea, shaalia ja huiveja.

LISÄTOIMINTAA 
NUOREMMILLE 
LAPSILLE 1. Näytä kuvaa 1-16, Jeesus seimessä, ja kysy lapsilta, kuka kuvassa oleva vauva on.

Kerro heille Jeesuksen syntymästä.

Sano, että Jeesus ei ole enää vauva. Hän on nyt kasvanut aikuiseksi, ja Hän on taivaallisen
Isän tärkein auttaja. Näytä kuvaa 1-3, Jeesus Kristus, ja kerro lapsille, että Jeesus rakastaa
meitä ja auttaa meitä monin tavoin.

2. Pyydä lapsia laulamaan seisaallaan seuraavat sanat ”Lumiukon” sävelellä (Lasten laulu-
kirja, s. 121). Menkää kyykkyyn ensimmäisen säkeistön aikana ja nouskaa venyttelemään
toisen säkeistön aikana.

Ennen olin pieni pieni vauva,
ennen olin pienen pieni niin.

Nyt mä olen suuri, suuri suuri,
nyt mä olen suuren suuri niin!

3. Pyydä luokkasi jäsenten vanhempia etukäteen tuomaan valokuvia luokan jäsenistä
vauvoina ja leluista, joilla he vauvoina leikkivät. Näytä niitä luokalle. Etsikää kunkin kuvan
vauva tai kunkin lelun haltija. Sano, että kun lapset olivat vauvoja, he näyttivät sellaisilta
kuin valokuvissa ja leikkivät näillä leluilla.



TAVOITE Auttaa jokaista lasta tuntemaan, että taivaallinen Isä ja Jeesus Kristus rakastavat meitä
jokaista.

VALMISTELUT 1. Tutki rukoillen kohtia Mark. 10:13–16; Joh. 3:16 ja 3. Ne. 17:11–12, 21–24.

2. Tarvittavat välineet:
a. Raamattu ja Mormonin Kirja
b. pieni peili
c. kuva 1-1, Maailma (62196); kuva 1-3, Jeesus Kristus (Evankeliumiaiheinen kuvasto 240;

62572); kuva 1-4, Ensimmäinen näky (Evankeliumiaiheinen kuvasto 403; 62470); kuva 
1-19, Kristus ja lapset (Evankeliumiaiheinen kuvasto 216; 62467); kuva 1-20, Jeesus siu-
naa nefiläislapsia

3. Suorita tarvittavat valmistelut niitä toimintaehdotuksia varten, joita haluat käyttäää kohdasta
”Valinnaistoimintaa”.

OPPIMISTOIMINTAA Pyydä yhtä lasta pitämään alkurukous.

Huomion herättäminen Kättele jokaista lasta. Sano kunkin lapsen nimi ja kerro jokaiselle jokin asia, josta pidät
hänessä.

Pyydä kutakin lasta mainitsemaan joku ihminen, joka rakastaa häntä, ja kertomaan, mitä
sellaista tuo toinen tekee, mistä hän tietää tämän rakastavan häntä.

Sano, että tässä oppiaiheessa kerrotaan kahdesta henkilöstä, jotka rakastavat meitä kaikkia.
He antoivat meille tämän kauniin maapallon ja evankeliumin ja kirkon.

• Keitä nämä kaksi ovat, jotka rakastavat meitä jokaista? (Taivaallinen Isä ja Jeesus Kristus.)

Kertomus Näytä kuva 1-4, Ensimmäinen näky. Pyydä lapsia auttamaan sinua, kun kerrot, mitä kuvassa
tapahtuu.

• Muistatteko, keitä nämä henkilöt tässä kuvassa ovat?

• Mitä he tekevät?

Taivaallinen Isä ja Jeesus Kristus antavat meille siunauksia

Muistuta lapsia siitä, että ennen kuin me tulimme maan päälle, me elimme taivaallisen Isän
ja Jeesuksen Kristuksen kanssa. He halusivat meidän tulevan maan päälle, niin että me
voisimme oppia ja kasvaa. He tuntevat meidät ja välittävät meistä.

Näytä kuva 1-1, Maailma.

• Mitä taivaallinen Isä pyysi Jeesusta Kristusta luomaan meille?

Sano, että taivaallinen Isä pyysi Jeesusta luomaan maapallon ja kaiken, mitä täällä on.
Auta lapsia ymmärtämään, että taivaallinen Isä ja Jeesus suunnittelivat kaiken, mitä tarvit-
semme, niin että me voimme elää ja olla onnellisia. Kaikki ympärillämme muistuttaa meitä
Heidän rakkaudestaan meitä kohtaan.

• Mitkä asiat muistuttavat teitä taivaallisen Isän ja Jeesuksen rakkaudesta teitä kohtaan?
(Mahdollisia vastauksia ovat esimerkiksi perhe, ystävät, kirkko, kasvit ja eläimet.)

Laulu Laulakaa tai lausukaa sanat laulusta ”Taivaallinen Isä rakastaa minua” (Lasten laulukirja, s. 16)
seuraavien liikkeitten mukaan. Pyydä sitten lapsia seisaallaan laulamaan laulu kanssasi.

Oppiaihe

6
Taivaallinen Isä ja Jeesus
rakastavat minua
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Kun lintujen laulun (avaa ja sulje sormia kuin kätesi olisi linnun nokka) kuulla saan (kädet
korvien taa)
Tai sinisen taivaan (nosta käsi kaareksi) nään (katso ylös),
Kun tuuli mua koskee matkallaan (liikuta käsiä edestakaisin)
Tai kun sateeseen kastumaan jään (tartu itseäsi hartioista ja hytise),
Kun tuoksua ruusun hengitän (ole haistelevinasi kukkaa)
Tai sireenin kukkien (ole koskettavinasi kukkaa),
Niin ihmettelen, kuinka kauniin maan
Meille loi Isä taivaallinen (levitä kätesi).

Näytä kuvaa 1-3, Jeesus Kristus.

• Kuka tämä on?

• Kuka on Jeesuksen isä?

Lue alkuosa jakeesta Joh. 3:16 (sanaan Poikani) ja sano, että suurin siunaus, mitä taivaallinen
Isä on antanut meille, oli se, että Hän lähetti Jeesuksen Kristuksen maan päälle.

Jeesus osoitti rakkautta lapsia kohtaan

Kertomus Näytä kuvaa 1-19, Kristus ja lapset. Kerro Jeesuksesta siunaamassa lapsia Jerusalemissa
kohdan Mark. 10:13–16 mukaan.

Sano, että Jeesus osoitti rakkautta lapsia kohtaan ja siunasi heitä, vaikka muutamat Hänen
seuraajistaan olivat sitä mieltä, etteivät lapset saisi häiritä Häntä.

• Mitä Jeesus teki, kun lapset tulivat Hänen luokseen? (Ks. Mark. 10:16.)

• Mitähän lapset ajattelivat Jeesuksesta?

Runo Lausu seuraavat sanat lasten kanssa ”Jesus Loved the Little Children” (Children’s Songbook,
s. 59):

Jeesus kaikkein pienimpiä,
kaltaisiani,
rakasti ja auttoi
ja myöskin siunasi.

Kertomus Näytä kuvaa 1-20, Jeesus siunaa nefiläislapsia. Sano, että kuoltuaan Jeesus kävi Amerikassa
olevien ihmisten luona. Amerikka oli kaukana sieltä, missä Jeesus eli maan päällä.

Kerro siitä, kuinka Jeesus siunasi nefiläislapsia kohtien 3. Ne. 17:11–12 ja 21–24 mukaan.
Sano, että Jeesus siunasi jokaisen lapsen yksitellen.

• Kuinka Jeesus osoitti, että Hän rakastaa lapsia?

• Mistä te tiedätte, että Jeesus rakastaa teitä?

Toiminta Toista seuraava sormileikki lasten kanssa muutamaan kerran:

Jeesus rakastaa lapsia

Jeesus rakastaa lapsia (levitä kädet),
pieniä palleroita (osoita polvenkorkuista lasta),
kehdossa nukkuvaa vauvelia (tuudittele käsivarrella)
ja isoiksi kasvaneita (nosta kädet korkealle pään yläpuolelle).

(Julkaisusta Thea Cannon, Finger Fun for Little Folk. © 1949 The Standard Publishing
Company, Cincinnati, Ohio. Käytetty luvalla.)

Taivaallinen Isä ja Jeesus Kristus rakastavat meitä kaikkia

Auta lapsia ymmärtämään, kuinka tärkeitä me jokainen olemme taivaalliselle Isälle ja Jeesuk-
selle. Sano, että taivaallinen Isä ja Jeesus rakastavat meitä kaikkia ja tuntevat meidät nimeltä.

Toiminta Näytä peiliä ja pyydä lapsia tulemaan eteen yksi kerrallaan. Kun kukin lapsi tulee ja katsoo
peiliin, sano: ”Tämä on (lapsen nimi), ja taivaallinen Isä ja Jeesus rakastavat (lapsen nimi)
hyvin paljon.”

Todistus Todista, että taivaallinen Isä ja Jeesus Kristus elävät ja että He rakastavat meitä jokaista.
Kerro kiitollisuudestasi niistä monista siunauksista, joita taivaallinen Isä ja Jeesus ovat
antaneet sinulle.
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VALINNAIS-
TOIMINTAA Käytä muutamia näistä ehdotuksista oppiaiheen aikana.

1. Laulakaa tai lausukaa laulun ”Jeesus, lasten ystävä” sanat (Lasten laulukirja, s. 37).
Anna jokaiselle lapselle moniste ”Jeesus on lasten ystävä” (oppiaiheen lopussa) ja anna
lasten värittää moniste.

2. Laulakaa tai lausukaa laulun ”Isämme taivahan” (Lasten laulukirja, s. 8) tai laulun ”Mua
Jeesus rakastaa” (Lasten laulukirja, s. 42) sanat.

3. Näytä kuvia siitä, mitä taivaallinen Isä ja Jeesus ovat antaneet meille, kuten temppelistä,
eläimistä, kukista, perheestä, ruoasta, ystävistä, kodista, kappelista tai pyhistä kirjoituk-
sista. (Kuvat voidaan hankkia seurakuntakirjastosta, Evankeliumiaiheisesta kuvastosta tai
kirkon lehdistä.) Auta lapsia ymmärtämään, että taivaallinen Isä ja Jeesus ovat antaneet
meille kaiken tämän, koska He rakastavat meitä.

4. Varaa mukaasi esine, esimerkiksi tyhjä juomapullo, jota voidaan pyörittää. Istuta lapset
piiriin lattialle ja pane pullo piirin keskelle. Pyöritä pulloa lattialla. Kun se osoittaa jotakuta
lasta, lapsen pitäisi sanoa jotakin sellaista, mitä taivaallinen Isä ja Jeesus ovat antaneet
meille, mikä osoittaa Heidän rakkauttaan meitä kohtaan. Auta jokaista lasta miettimään
vastaus, kun on hänen vuoronsa. Kun lapsi on vastannut, anna hänen pyörittää pulloa niin,
että se osoittaa toista lasta.

5. Varaa laatikko tai kassi, jossa on maan päällä elämiseen tarvittavia tavaroita kuten ruokaa,
vettä tai vaatteita. Sano, että taivaallinen Isä ja Jeesus suunnittelivat tämän maan meille
asuinpaikaksi. Sano, että laatikossa tai kassissa on jotakin sellaista, mitä tarvitsemme, että
voimme elää maan päällä. Anna lapsille vihjeitä yhdestä tavarasta, kunnes he arvaavat,
mikä se on. Kun he arvaavat sen, ota se laatikosta tai kassista. Jatka leikkiä, kunnes lapset
ovat arvanneet kaikki  tavarat.

6. Valmista jokaiselle lapselle merkki, jossa lukee ”Taivaallinen Isä ja Jeesus rakastavat
minua” ja jonka lapset voivat ripustaa rintamukseensa tai viedä kotiin. Voit kätkeä merkit
lasten tuolien alle ennen oppitunnin alkua ja antaa lasten etsiä ne.

LISÄTOIMINTAA 
NUOREMMILLE 
LAPSILLE 1. Sano seuraava loru lasten kanssa ja leikkikää se:

Jos olet oikein, oikein suuri (venytä käsiäsi korkealle),
on kirkossa tilaa sinulle.
Jos olet oikein, oikein pieni (kyykisty),
on kirkossa tilaa sinulle.

Suuret (venytä)
Pienet (kyykisty)
Suuret (venytä)
Pienet (kyykisty)
On taivaan Isälle yhtä rakkaita.

2. Sanokaa seuraava loru, ja auta lapsia leikkimään se:

Taivaan Isä tuntee mut

Taivaan Isä tuntee mut (näytä itseäsi)
ja tietää nimeni.
Hän tietää, missä asun (tee katto koskettamalla toisen käden sormilla toisen käden sormia),
ja mua rakastaa (tartu itseäsi käsivarret ristissä olkapäistä).

Hän tuntee iloni (nosta sormilla suupieliä ylöspäin).
Hän tuntee suruni (paina sormilla suupieliä alaspäin).
Hän auttaa haluaa (näytä sormella itseäsi),
ja aina rakastaa!

Oppiaihe 6
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TAVOITE Auttaa jokaista lasta ymmärtämään, että Pyhä Henki auttaa meitä.

VALMISTELUT 1. Tutki rukoillen kohtia Joh. 14:16–17; 2. Ne. 32:5; Moro. 10:4–5 ja LK 39:23; 130:22. Ks. myös
Evankeliumin periaatteet (31110 130), luku 7.

2. Tarvittavat välineet:
a. Raamattu ja Opin ja Liittojen Kirja
b. jokin tuttu esine ja pussi, johon sen voi panna
c. kuva 1-3, Jeesus Kristus (Evankeliumiaiheinen kuvasto 240; 62572); kuva 1-4, Ensimmäi-

nen näky (Evankeliumiaiheinen kuvasto 403; 62470)

3. Suorita tarvittavat valmistelut niitä toimintaehdotuksia varten, joita haluat käyttää kohdasta
”Valinnaistoimintaa”.

OPPIMISTOIMINTAA Pyydä yhtä lasta pitämään alkurukous.

Huomion herättäminen Pyydä yhtä lasta tulemaan eteen. Kuiskaa hänen korvaansa jotakin Pyhästä Hengestä,
kuten ”Pyhä Henki auttaa taivaallista Isää ja Jeesusta”. Toista sama jokaisen lapsen kohdalla
(voit sanoa saman asian joka lapselle). Kysy lapsilta, tietävätkö he, kenestä aiotte puhua
tänään. Sano, että aiotte puhua taivaallisen Isän ja Jeesuksen apulaisesta, Pyhästä Hengestä.

Näytä kuvaa 1-4, Ensimmäinen näky. Osoita taivaallista Isää ja Jeesusta ja sano, että Heillä
on samantapainen ruumis kuin meillä. Sano, että Pyhä Henki on monella tapaa samanlainen
kuin taivaallinen Isä ja Jeesus. Hän rakastaa meitä ja auttaa meitä. Mutta Hänellä ei ole
fyysistä ruumista niin kuin taivaallisella Isällä ja Jeesuksella. Hän on henki, niin että Hän voi
ääneti antaa meidän mieleemme ajatuksia ja onnen ja lohdutuksen tunteita.

Pyhä Henki lohduttaa ja auttaa meitä

• Kun olette satuttaneet itsenne tai olette surullisia, niin kuinka äitinne tai isänne lohduttavat
teitä ja saavat olonne tuntumaan paremmalta?

Näytä kuvaa 1-3, Jeesus Kristus. Kerro lapsille, että Jeesus tiesi, että opetuslapset,
Hänen apulaisensa, olisivat surullisia, kun Hän kuolisi. Hän sanoi heille, että Hän pyytäisi
taivaallista Isää lähettämään lohduttajan heidän avukseen, niin ettei heistä tuntuisi niin
pahalta (ks. Joh. 14:16–17).

Kerro lapsille, että tämä lohduttaja on Pyhä Henki, ja Hän voi lohduttaa meitäkin. Sano,
että kun me olemme surullisia tai huolissamme, taivaallinen Isä auttaa meitä lähettämällä
Pyhän Hengen lohduttamaan meitä.

Kertomus Sano, että Pyhä Henki voi myös varoittaa meitä ja opastaa meitä, kun me tarvitsemme apua.
Kerro omin sanoin seuraava kertomus nuoresta Harold B. Leestä, josta tuli kirkon yhdestoista
presidentti:

”Olin luultavasti kahdeksanvuotias tai nuorempi, kun isä vei minut eräälle maatilalle jonkin
matkan päähän. Hänen tehdessään työtä minä yritin keksiä itselleni ajankulua, joka sen-
ikäiselle pojalle on tyypillistä. Oli kuuma ja pölyinen päivä ja leikin väsyksiin asti. Aidan toisella
puolella oli luhistunut lato, joka näytti minusta hyvin kiinnostavalta. Kuvittelin, että tämä luhis-
tunut lato oli linna, jota minun teki mieli tutkia, ja niin menin aidan luo ja aloin kiivetä sen yli
mennäkseni tuolle ladolle. Silloin kuulin äänen, joka sanoi selvästi: ’Harold, älä mene sinne.’
Katsoin ympärilleni nähdäkseni, kuka minulle puhui. Isä oli kaukana pellon toisessa päässä.
Hän ei voinut nähdä, mitä minä puuhailin. Ketään ei ollut näköpiirissä. Silloin käsitin, että joku,
jota en nähnyt, varoitti minua menemästä sinne. En tiedä, mitä siellä oli, mutta opin jo varhain,
että on olemassa näkymättömän maailman olentoja, jotka voivat puhua meille.” (Ks. Petrea
Kelly, ”Harold B. Lee – hiottu nuoli Kaikkivaltiaan viinessä”, Valkeus, helmikuu 1994, s. 18–19.)

Selitä, että Pyhä Henki kuiskaa joskus ääneen kuten presidentti Leelle, mutta usein Hän antaa
meille vain tunteen siitä, mitä meidän pitäisi tai ei pitäisi tehdä.

Oppiaihe
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Pyhä Henki auttaa meitä tietämään, mikä on oikein

Sano, että Pyhä Henki rakastaa meitä ja auttaa meitä valitsemaan oikein. Pyydä lapsia
ajattelemaan jotakin sellaista hyvää mitä he ovat tehneet, kuten vanhempien totteleminen,
muiden auttaminen tai rukoileminen.

• Miltä teistä tuntuu, kun te teette sellaista, mikä on oikein?

• Miltä teistä tuntuu, kun te teette sellaista, mikä on väärin?

Sano, että Pyhä Henki auttaa meitä tietämään, mikä on oikein ja mikä väärin, antamalla
meille hyvän, lämpimän tunteen, kun me teemme oikein, ja surullisen tunteen, kun me
teemme väärin.

Pyydä lapsia kertomaan, milloin heistä on tuntunut hyvältä ja lämpimältä, koska he ovat
tehneet oikein tai auttaneet jotakuta. Auta heitä tunnistamaan Pyhän Hengen vaikutus.

Runo Lausu lasten kanssa runo ”Listen, Listen” (Children’s Songbook, s. 107).

Kuule ääntä hiljaista!
Kuule! Kuule!
Kun sun täytyy valita,
ääni ohjaa aina.

Pyhä Henki auttaa meitä tietämään, että taivaallinen Isä ja Jeesus Kristus ovat olemassa

Sano, että Pyhä Henki voi auttaa meitä tietämään, että jokin on totta. Näytä lapsille pussia,
jossa on esine. Kerro lapsille, että pussissa on jotakin, mutta älä näytä heille sitä.

• Onko täällä pussissa jotakin?

Sano, että vaikka lapset eivät voi nähdä pussissa olevaa esinettä, he tietävät, että se on siellä,
koska sinä kerroit, että se on siellä. Vaikka vain harvat ihmiset ovat nähneet taivaallisen Isän
ja Jeesuksen, Pyhä Henki voi auttaa meitä tietämään, että taivaallinen Isä ja Jeesus ovat
todellisia ja että He rakastavat meitä. Sano, että tätä tietoa sanotaan todistukseksi. Joskus
ihmiset todistavat kirkon kokouksissa ja kertovat meille, että he tietävät, että Jeesus elää.
Pyhä Henki on auttanut heitä tietämään, että näin on.

Me voimme saada Pyhän Hengen lahjan

Kerro siitä, kun sinut kastettiin ja konfirmoitiin. Kerro, miltä tuntui, kun pappeudenhaltijat
panivat kätensä pääsi päälle ja antoivat sinulle Pyhän Hengen lahjan.

Lue ääneen kohta LK 39:23 sanoihin Pyhän Hengen lahjan asti. Sano, että kun lapset ovat
kahdeksanvuotiaita ja menevät kasteelle ja heidät konfirmoidaan, he voivat saada Pyhän
Hengen lahjan. Pyhän Hengen lahja auttaa heitä pitämään ne lupaukset, jotka he tekevät,
kun heidät kastetaan.

Todistus Kerro, kuinka kiitollinen olet Pyhästä Hengestä, ja kerro lapsille, kuinka Pyhä Henki on lohdut-
tanut sinua ja auttanut sinua tietämään, mikä on oikein.

VALINNAIS-
TOIMINTAA Käytä muutamia näistä ehdotuksista oppiaiheen aikana.

1. Auta lapsia laulamaan tai toistamaan laulun ”Pyhä Henki” (Lasten laulukirja, s. 56) sanat.

2. Näytä kuvia ihmisistä tekemässä hyvää kuten auttamassa toisia. Kysy lapsilta, miltä heistä
tuntuu, kun he tekevät hyvää. Kuvaile lapsille joitakin tilanteita, joissa ihmiset tekevät hyvää
ja pahaa kuten auttavat äitiä, tappelevat veljiensä kanssa, antavat muiden leikkiä leluillaan
ja ovat tottelemattomia vanhemmilleen. Pyydä lapsia hymyilemään, kun toiminta on hyvää,
ja rypistämään kulmiaan, kun toiminta ei ole hyvää.

3. Sano hiljaisella äänellä: ”Kaikki, jotka kuulevat ääneni, koskettakoot sormella nenää. Kaikki,
jotka kuulevat ääneni, nostakoot käden pään päälle.” Jatka käyttäen muita ruumiinosia,
kunnes kaikki lapset kuuntelevat hiljaista ääntäsi. Sano, että vaikka puhuitkin hiljaa, lapset
pystyivät kuulemaan äänesi ja noudattamaan ohjeitasi, kun he kuuntelivat. Sano, että Pyhä
Henki puhuu meille hiljaisella äänellä. Jos me kuuntelemme tarkasti, Hän kertoo meille
tärkeitä asioita.
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4. Kerro omin sanoin seuraava kertomus presidentti Wilford Woodruffista, kirkon neljännestä
presidentistä:

Eräänä yönä, kun presidentti Woodruff ja hänen vaimonsa ja neljä lastaan olivat matkalla,
he pysähtyivät nukkumaan erään ystävän taloon. Kolme lasta nukkui talossa, mutta
presidentti Woodruff, hänen vaimonsa ja yksi lapsi nukkuivat ulkona vaunuissa. Presi-
dentti Woodruff sanoi, että hän ”oli ollut nukkumassa vähän aikaa, kun ääni sanoi hänelle:
’Nouse ylös ja siirrä pois vankkurisi.’ Se ei ollut ukkosen ääni, salama eikä maanjäristys
vaan Jumalan Hengen hiljainen, vieno ääni – Pyhän Hengen ääni. – – Nousin ja siirsin
vaunut – – talon viereen. Kun palasin nukkumaan, sama Henki sanoi minulle: ’Mene ja
siirrä muulisi pois tuon tammen luota.’ Siirsin ne nuoreen hikkoripuulehtoon ja sidoin ne.
Sitten menin nukkumaan. Puolen tunnin kuluttua pyörretuuli tempaisi puun, johon muulini
olivat olleet sidottuina, katkaisi sen tyvestä ja kuljetti sitä melkein sata metriä niin, että se
lakaisi mukanaan kaksi aitaa, ja heitti sen paikkaan, jossa vaununi olivat olleet. – – Olemalla
kuuliainen Jumalan Hengen ilmoitukselle pelastin oman, vaimoni ja lapseni sekä eläinteni
hengen.” (Ks. Jeesuksen teillä, Lasten perusoppikirja, Osa A, 1979, s. 116.)

LISÄTOIMINTAA 
NUOREMMILLE 
LAPSILLE 1. Viikkoa ennen oppiaihetta pyydä jokaisen lapsen vanhempia ottamaan lapselle mukaan

luokkaan ”lohduttaja”. Se voi olla peitto tai lelu tai jokin laulu. Tuo muutamia ylimääräisiä
tavaroita siinä tapauksessa, että joku unohtaa tuoda.

Puhukaa lasten kanssa luokassa siitä, kuinka nämä tavarat auttavat heitä tuntemaan olonsa
turvalliseksi ja rakastetuksi. Sano, että yksi taivaallisen Isän ja Jeesuksen tärkeimpiä autta-
jia voi saada meidät tuntemaan olomme turvallisiksi ja rakastetuiksi. Tätä henkilöä sanotaan
joskus Lohduttajaksi, koska taivaallinen Isä lähettää Hänet meidän luoksemme, kun me
olemme surullisia tai huolissamme. Tämä henkilö on Pyhä Henki, ihana ystävä!

2. Lausukaa seuraavat säkeet laulusta ”The Still Small Voice” (Children’s Songbook, s. 106),
ja auta lapsia leikkimään se:

Kuule, kuule, (nosta käsi kupiksi korvan taakse)
näin Pyhä Henki kuiskaa. (paina etusormi huulille)
Kuule, kuule (käsi kupiksi korvan taakse)
ääni hiljainen (käsi sydämelle).

Oppiaihe 7



TAVOITE Auttaa jokaista lasta ymmärtämään, että noudattamalla taivaallisen Isän suunnitelmaa Jeesus
Kristus loi päivän, niin että voimme tehdä työtä ja leikkiä, ja yön, niin että voimme levätä.

VALMISTELUT 1. Tutki rukoillen kohtia 1. Moos. 1:1, 3–5, 14–18; He. 14:1–13 ja 3. Ne. 1:15–23.

2. Tarvittavat välineet:
a. Raamattu ja Mormonin Kirja
b. leike 1-1, aurinko; leike 1-2, kuu; leike 1-3, tähdet (samanlaiset leikkeet löytyvät myös

Alkeisyhdistyksen havaintovälineistä, leikesarja 3)
c. kuva 1-21, Samuel Laamanilainen muurilla (Evankeliumiaiheinen kuvasto 314; 62370)

3. Suorita tarvittavat valmistelut niitä toimintaehdotuksia varten, joita haluat käyttää kohdasta
”Valinnaistoimintaa”.

OPPIMISTOIMINTAA Pyydä yhtä lasta pitämään alkurukous.

Huomion herättäminen Kerro lapsille, että ajattelet jotakin, mitä taivaallinen Isä suunnitteli ja mitä Jeesus Kristus loi.
Pyydä lapsia arvaamaan, mitä ajattelet. Anna seuraavat vihjeet yksi kerrallaan:

1. Se lämmittää meitä.

2. Se on pyöreä ja keltainen.

3. Se on taivaalla.

4. Joskus se näyttää olevan piilossa pilven tai puiden takana.

Kun lapset ovat arvanneet ”aurinko”, kiinnitä tauluun leikekuva auringosta.

• Kuka loi auringon?

Me teemme työtä ja leikimme päivällä

Kertomus Kerro lapsille päivän ja yön luomisesta kohdan 1. Moos. 1:1, 3–5 mukaan ja auringon, kuun ja
tähtien luomisesta kohdan 1. Moos. 1:14–18 mukaan.

• Kuka loi päivän ja yön?

• Mitä taivaallinen Isä halusi Jeesuksen luovan taivaalle kertomaan meille, milloin on päivä?

Kerro lapsille, että aurinko antaa meille valoa, niin että voimme nähdä. Aurinko myös lämmit-
tää meitä ja auttaa kasveja kasvamaan. Emme voisi elää maan päällä ilman aurinkoa.

• Mikä aika on silloin, kun aurinko on taivaalla? (Päivä.)

Sano, että me voimme tehdä paljon päivän aikana. Me voimme tehdä työtä, leikkiä ja auttaa
muita.

Toiminta Pyydä lapsia kertomaan, mitä he tekevät päivällä, kuten syövät, pelaavat tai lakaisevat lattiaa.
Pyydä heitä seisomaan ja näyttelemään joitakin näistä ehdotuksista. Voit halutessasi näytellä
heidän kanssaan.

• Miten voit auttaa jotakuta päivän aikana? (Vastauksia voisivat olla: lelujen kerääminen,
tiskaaminen tai leikkiminen pikkuveljen tai -sisaren kanssa.)

Me lepäämme yöllä

• Näemmekö me auringon aina?

Sano, että joka ilta aurinko laskee ja taivas pimenee. Me emme voi nähdä aurinkoa yöllä muu-
toin kuin keskikesällä.

• Mikä aika on silloin, kun on pimeä? (Yö.)

• Mitä taivaallinen Isä pyysi Jeesusta luomaan taivaalle valaisemaan yötä? (Kuun ja tähdet.)

Minä olen kiitollinen 
päivästä ja yöstä

Oppiaihe
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Toiminta Pyydä lapsia kiinnittämään kuu ja tähdet auringon viereen.

Pyydä lapsia kertomaan tai näyttelemään, mitä he tekevät illalla, kuten pitävät iltarukouksen,
kuuntelevat iltasadun, harjaavat hampaat tai yöllä nukkuvat.

Sano, että jotkut ihmiset, esimerkiksi lääkärit, sairaanhoitajat ja palomiehet työskentelevät
öisin, mutta useimmat meistä nukkuvat yöllä. Myös monet eläimet nukkuvat yöllä.

• Miksi me nukumme?

Auta lapsia ymmärtämään, että uni on hyväksi ruumiillemme ja taivaallinen Isä ja Jeesus
haluavat meidän pitävän hyvää huolta ruumiistamme. Jos me nukumme tarpeeksi, me
voimme paremmin ja olemme terveempiä. Ellemme me nuku tarpeeksi, me väsymme ja
olemme äkäisiä.

Kerro, että kesällä yö on lyhyt ja talvella pitkä. Vanhempamme auttavat meitä tietämään,
milloin on aika mennä nukkumaan ja milloin on aika nousta ylös puuhailemaan.

Toiminta Pyydä lapsia seisomaan ja leikkimään seuraava sormileikki:

Tämä pieni poika

Tämä pieni poika sänkyyn kiipeää (kohota etusormi)
ja tyynylle painuu pikkupojan pää (aseta sormi toisen käden kämmenelle).
Peittoon käärii lämpöiseen äiti poikansa (kierrä toisen käden sormet etusormen ympärille)
ja siinä sitten hyvä onkin pojan nukkua.

Aamun tullen aukaisee silmät suuriksi (avaa käsi lepäävän sormen ympäriltä),
peiton heittää päältänsä poika reippaasti (kohota etusormi ylös).
Aamupuuron syö ja pukee vaatteet yllensä (koukistele sormea)
ja kohta puuhaa iloisena leikeissä.

Taivaallinen Isä käytti päivää ja yötä ilmoittaessaan Jeesuksen syntymästä

Kertomus Kerro lapsille, että taivaallinen Isä käytti päivää ja yötä kertoessaan Jeesuksen syntymästä.
Näytä kuvaa 1-21, Samuel Laamanilainen muurilla, ja kerro, mitä kuvassa tapahtuu. Sano, että
profeetta Samuel kertoi nefiläisille, mitä tapahtuisi taivaalla silloin kun Jeesus syntyisi. Aurinko
laskisi, mutta ei tulisi pimeä. Sano, että monet ihmiset eivät uskoneet Samuelia, mutta tapahtui
juuri niin kuin Samuel oli sanonut. (Ks. He. 14:1–13 ja 3. Ne. 1:15–23.)

Auta lapsia ymmärtämään, että Jeesuksen syntymä oli niin tärkeä, että kaukana Amerikassa,
missä nefiläiset ja laamanilaiset elivät, taivaallinen Isä teki yön kirkkaaksi kuin päivä silloin,
kun Jeesus syntyi.

• Mistä tärkeästä tapahtumasta Samuel Laamanilainen kertoi ihmisille?

• Mitä nefiläiset näkivät taivaalla sinä yönä, kun Jeesus syntyi?

Todistus Todista, että taivaallinen Isä käski Jeesuksen Kristuksen luoda päivän ja yön meidän
avuksemme. Kehota lapsia kiittämään taivaallista Isää sekä päivästä että yöstä.

VALINNAIS-
TOIMINTAA Käytä muutamia näistä ehdotuksista oppiaiheen aikana.

1. Varaa koko arkki valkoista paperia ja puoli arkkia mustaa tai tummansinistä paperia
jokaiselle lapselle. Liimaa tumma puolikas valkoiselle paperille, niin että ne esittävät
päivää ja yötä. Leikkaa keltaisesta paperista pienet ympyrät auringoksi ja kuuksi, ja auta
lapsia liimaamaan ne oikeisiin paikkoihin. Liimaa lisäksi yöpuolelle tarratähtiä tai paperista
leikattuja tähtiä. Kirjoita jokaisen lapsen paperiin Minä olen kiitollinen päivästä ja yöstä.

2. Laula tai toista lasten kanssa sanat laulusta ”On maailma kaunis” (Lasten laulukirja, s. 123).
Leikkikää se seuraavasti:

On maailma kaunis ja ihmeellinen (muodosta suuri ympyrä käsivarsiesi avulla).
Loi Jumala kaiken tään kauneuden.

Loi auringon, tähdet ja kukat ja maan (tee suuri ympyrä pään yläpuolelle, avaa ja sulje
nyrkkejä, nuuhkaise kukkaa)
Ja kodin ja perheen mua rakastamaan.
On maailma kaunis ja ihmeellinen (muodosta suuri ympyrä käsivarsiesi avulla)
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3. Laulakaa ”Hauskaa niin” (Lasten laulukirja, s. 129) ja käytä lasten ehdotuksia säkeistöiksi.
Ennen kuin laulatte kunkin säkeistön, kysy lapsilta, tehdäänkö ehdotettua tekemistä
päivällä vai yöllä. Leikkikää laulu sanojen mukaan.

4. Keksi tarina veljestä ja sisaresta, jotka leikkivät ulkona illansuussa. Käytä luokkasi lapsille
tuttuja nimiä ja tilanteita. Kuvaile, mitä lapset tekivät päivän lopuksi. Kerro sellaisia seikkoja
kuin että aurinko alkaa laskea, äiti kutsuu heidät sisään ja lapset siistiytyvät, valmistautuvat
iltapalalle, syövät, auttavat tiskaamisessa, pukevat yöpuvun päälle, kuuntelevat iltasadun
ja pitävät iltarukouksen. Kuvaile, kuinka veli ja sisko, muut ihmiset ja linnut, hyönteiset ja
eläimet asettuvat nukkumaan.

Auta lapsia ymmärtämään, että yöllä me suljemme silmämme ja nukumme, niin että ruu-
miimme voi kasvaa terveeksi ja voimakkaaksi. Tämä kuuluu taivaallisen Isän suunnitelmaan
meitä varten.

Havainnollista tarinaa leikehahmoin tai anna lapsille osat ja pyydä heitä näyttelemään
tarina.

LISÄTOIMINTAA 
NUOREMMILLE 
LAPSILLE 1. Näytä leikekuvia auringosta, kuusta ja tähdistä. Esitä seuraavat kysymykset:

• Missä me näemme nämä?

• Näemmekö me aurinkoa yöllä?

• Näemmekö me tähtiä päivällä?

Sano, että taivaallinen Isä ja Jeesus loivat auringon antamaan meille valoa ja lämmittämään
meitä päivällä ja kuun ja tähdet antamaan meille valoa yöllä.

2. Auta lapsia leikkimään seuraava loru, kun sanot sanat:

Jumalan luomistyö

Jumala teki kuun (tee käsillä ympyrä)
ja tähdet (avaa ja sulje nyrkkejä)
taivaalle tuikkimaan (kurkota ylöspäin).
Hän teki auringon (tee käsillä ympyrä pään yläpuolelle),
puut (nosta käsivarret suoraan ylös)
ja kukat (pane kädet kupin muotoon)
ja linnut laulamaan (heiluttele käsivarsia).

(Eleanor Doan, Fascinating Finger Fun. © 1951. Käytetty luvalla.)

3. Laulakaa tai lausukaa sanat laulusta ”Lailla taivaan tähtösen” (Lasten laulukirja, s. 84)
tai laulusta ”Auringonsäteeksi Jeesus loi minut” (Lasten laulukirja, s. 38).



TAVOITE Auttaa jokaista lasta tuntemaan kiitollisuutta taivaallista Isää ja Jeesusta Kristusta kohtaan
vedestä.

VALMISTELUT 1. Tutki rukoillen kohtia 1. Moos. 1:9–10; 2. Moos. 17:1–6 ja Matt. 3:13–17.

2. Tarvittavat välineet:
a. Raamattu
b. Jos mahdollista, hanki kuvia erilaisista vesistöistä kuten järvistä, joista ja meristä.
c. kuva 1-8, Sakramentin jakaminen (62021); kuva 1-11, Poika kastetaan (62018); kuva 1-18,

Johannes Kastaja kastaa Jeesuksen (Evankeliumiaiheinen kuvasto 208; 62133)

3. Suorita tarvittavat valmistelut niitä toimintaehdotuksia varten, joita haluat käyttää kohdasta
”Valinnaistoimintaa”.

OPPIMISTOIMINTAA Pyydä yhtä lasta pitämään alkurukous.

Huomion herättäminen Pyydä yhtä lasta tulemaan luokan eteen. Kuiskaa hänen korvaansa jokin puuha, jossa tarvi-
taan vettä kuten hampaiden harjaaminen, käsien peseminen tai kukkien kasteleminen. Pyydä
lasta näyttelemään puuha ja anna muiden lasten arvata, mitä lapsi tekee. (Sinun täytyy ehkä
ensin näyttää lapsille, kuinka kukin tilanne näytellään.) Anna kunkin lapsen vuorollaan näytellä
jokin puuha.

Sano, että jokaisessa näistä näytellyistä puuhista tarvitaan vettä. Kerro lapsille, että meidän
tulee olla kiitollisia taivaalliselle Isälle ja Jeesukselle siitä, että meillä on vettä.

Vesi on tärkeä osa luomistapahtumaa

Lue ääneen 1. Moos. 1:9–10 ja selitä se.

• Miksi vesi on niin tärkeää meille?

• Kuinka me saamme vettä?

Auta lapsia ymmärtämään, että vettä saadaan monista lähteistä kuten järvistä, joista, meristä,
sateesta ja lumesta. Sano, että lumi ja jää ovat jäätynyttä vettä. Näytä hankkimiasi kuvia
vedestä ja puhu siitä, mistä vettä teidän alueellanne saadaan. Kerro lapsille, että olet kiitollinen
siitä, että vesi kuuluu taivaallisen Isän suunnitelmaan.

Laulu Laulakaa ”Hauskaa niin” (Lasten laulukirja, s. 129). Pyydä lapsia keksimään puuhia, joissa
he käyttävät vettä, kuten vaatteitten peseminen, kylpeminen, saunominen tai hampaiden
harjaaminen. Leikkikää laulaessanne sanojen mukaan.

Peseminen on hauskaa niin,
On se niin, se niin, se niin!
Peseminen on hauskaa niin,
Se niin, se niin, se niin!

(© 1963 D. C. Heath and Company. Uusintapainos luvalla.)

Me tarvitsemme vettä moniin tarkoituksiin

• Miksi me tarvitsemme vettä? Mihin sitä käytetään?

Sano, että kaikki elollinen, niin ihmiset, eläimet kuin kasvitkin, tarvitsee vettä elääkseen.
Jos mahdollista, anna jokaiselle lapselle pieni kupillinen vettä juotavaksi. Jutelkaa siitä,
että meidän ruumiimme ei voisi elää ilman juomavettä.

Oppiaihe
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Minä olen kiitollinen vedestä
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• Kuinka eläimet ja kasvit saavat tarvitsemansa veden?

Sano, että me tarvitsemme vettä myös muuhun kuten peseytymiseen ja ruoanlaittoon.

Jeesus antoi Moosekselle ja israelilaisille vettä erämaassa

Kertomus Kerro siitä, kuinka Mooses sai vettä kalliosta kohdan 2. Moos. 17:1–6 mukaan. Sano, että
kansa oli kuumassa, kuivassa erämaassa. Siellä ei ollut vettä.

• Mitä olisi tapahtunut, elleivät israelilaiset olisi saaneet vettä?

• Onko teillä ollut joskus oikein kova jano? Miltä tuntuu saada kylmää juotavaa, kun on oikein
janoinen?

Vesi on tärkeää kirkossa

Kertomus Näytä kuva 1-18, Johannes Kastaja kastaa Jeesuksen. Kerro Jeesuksen kasteesta kohdan
Matt. 3:13–17 mukaan.

• Missä Jeesus kastettiin?

• Kuinka Jeesus kastettiin?

Näytä kuvaa 1-11, Poika kastetaan.

• Missä meidät kastetaan, kun me olemme kahdeksanvuotiaita?

• Oletteko nähneet, kun joku on kastettu?

Anna lasten kertoa, mitä tapahtui, kun he näkivät jonkun menevän kasteelle. Sano, että meitä
ei voi kastaa, ellei ole vettä.

Näytä kuvaa 1-8, Sakramentin jakaminen.

• Kuinka vettä käytetään sakramenttikokouksessa?

Kerro, kuinka kiitollinen olet vedestä, niin että me voimme mennä kasteelle ja nauttia sakra-
mentin.

Todistus Todista taivaallisen Isän suunnitelmasta ja Hänen rakkaudestaan meitä kohtaan, kun Hän on
antanut meille veden. Kerro lapsille, että olet kiitollinen taivaalliselle Isälle ja Jeesukselle tästä
ihanasta lahjasta.

VALINNAIS-
TOIMINTAA Käytä muutamia näistä ehdotuksista oppiaiheen aikana.

1. Lausu seuraava loru lasten kanssa ja leikkikää se:

Sadepisarat

Kun kukilla on jano (avaa kädet levälleen)
ja lehdet kuivuvat (ojenna käsivarret ylös)
niin taivaalta hyppivät pienet pisarat (vie kädet alas sormia heiluttaen).
Ne kaikkialle ehtivät leikkiessään (heiluttele sormia puolelta toiselle)
kunnes aurinko karkottaa ne säteillään (kätke sormet selän taa).

2. Auta lapsia laulamaan tai sanomaan sanat laulusta ”Sade valuu virraten” (Lasten laulukirja,
s. 117) tai laulusta ”Näin lausuu virta pien” (Lasten laulukirja, s. 116).

3. Pyydä jokaista lasta piirtämään kuva vedestä, esimerkiksi järvi, joki tai sadepisaroita.
Kirjoita kunkin lapsen paperiin Minä olen kiitollinen vedestä.

4. Pyydä lapsia kertomaan tai esittämään pantomiimina, kuinka he voivat leikkiä vedellä,
esimerkiksi uida, luistella, tehdä lumiukon tai roiskutella lammikossa.

5. Auta lapsia ymmärtämään, että vesi auttaa meitä puhdistautumaan. Pyydä heitä esittä-
mään, miten vedellä voi puhdistaa, esimerkiksi pestä vaatteita tai kädet.
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LISÄTOIMINTAA 
NUOREMMILLE 
LAPSILLE 1. Tee osa tai kaikki seuraavista ehdotuksista, niin että lapset oppivat eri vedenkäyttötapoja:

a. Anna jokaiselle lapselle pieni vesitilkka. Kun lapset juovat, sano, että vesi kuuluu taivaal-
lisen Isän meitä varten laatimaan suunnitelmaan. Me voimme juoda vettä, kun me
olemme janoisia.

b. Pane vähän vettä vatiin ja auta jokaista lasta pesemään kätensä. Muistuta lapsia siitä,
että taivaallinen Isä ja Jeesus suunnittelivat veden meitä varten. Sano, että me voimme
käyttää vettä pesemiseen.

c. Jos mahdollista, vie lapset ulos ja anna jokaisen kastella jokin kasvi. Tai tuo kasvi
luokkaan ja anna jokaisen lapsen antaa vähän vettä kasville. Sano, että kasvit tarvit-
sevat myös vettä elääkseen ja kasvaakseen.

2. Lapset voivat leikkiä sadetta seuraavasti; tehkää ensin hiljaa ja sitten yhä lujempaa:

a. Naputelkaa sormia vastakkain.
b. Taputtakaa käsiä yhteen.
c. Taputtakaa polvia kummallakin kädellä vuoronperään.
d. Tömistäkää jaloilla lattiaa.

Oppiaihe 9



TAVOITE Auttaa jokaista lasta tuntemaan kiitollisuutta taivaallista Isää ja Jeesusta Kristusta kohtaan
puista, kasveista ja kukista.

VALMISTELUT 1. Tutki rukoillen kohtaa 1. Moos. 1:11–13.

2. Kätke hedelmä, vihannes tai pieni oksa vaatteen sisään tai paperipussiin.

3. Varaa pieniä hedelmien, kasvisten tai leivän paloja. Tarkista lasten vanhemmilta,
ettei kukaan lapsista ole allerginen näille ruoka-aineille.

4. Tarvittavat välineet:
a. Raamattu
b. Jos mahdollista, hanki kuvia Suomessa kasvavista puista, kasveista ja kukista ja tuo

kotoasi muutama pieni puinen esine kuten kynä, lusikka tai kulho.
c. leike 1-4, kukkia (samat leikkeet ovat myös Alkeisyhdistyksen havaintovälineistössä,

leikesarja 3)
d. kuva 1-22, Puu kukassa; kuva 1-23, Linnunpoikia pesässä

5. Suorita tarvittavat valmistelut niitä toimintaehdotuksia varten, joita haluat käyttää kohdasta
”Valinnaistoimintaa”.

OPPIMISTOIMINTAA Pyydä yhtä lasta pitämään alkurukous.

Huomion herättäminen Anna lasten tunnustella pussia, jossa on hedelmä, vihannes tai oksa. Pidä pussia niin, etteivät
lapset näe sen sisälle. Pyydä lapsia arvaamaan, mitä siellä on. Kerro heille, etteivät he saa
arvata ääneen, mitä siellä on, ennen kuin kaikki ovat saaneet tunnustella pussia. Kun kaikki
ovat tunnustelleet pussia, anna lasten kertoa, mitä he luulevat pussissa olevan. Ota tavara
pussista ja keskustelkaa sen ulkonäöstä ja hyödyllisyydestä.

Puut, kasvit ja kukat tekevät maailmasta kauniin asuinpaikan

Muistuta lapsille, että kaikki maan päällä luotiin taivaallisen Isän suunnitelman mukaan.
Kolmantena luomispäivänä Jeesus loi puut, kasvit ja kukat (ks. 1. Moos. 1:11–13). Sano,
että taivaallinen Isä ja Jeesus halusivat tehdä maailman kauniiksi puilla, kasveilla ja kukilla.

Näytä leikettä kukista ja hankkimiasi kuvia puista, kasveista ja kukista. Anna lasten kertoa
kokemuksiaan puista, kasveista ja kukista.

Kertomus Kerro tarina, joka opettaa lapsille, että puut, kasvit ja kukat tekevät maailmasta kauniin
asuinpaikan. Kerro kauniista kasveista, jotka kasvavat seudullanne. Jos kuva 1-22,
Puu kukassa on sopiva, voit käyttää sitä ja seuraavia ajatuksia:

Katjalla on lempipuu, jonka alla hän mielellään leikkii. Eräänä aamuna äiti herättää hänet ja
sanoo, että hänellä on yllätys Katjalle. Katjan lempipuu on täynnä kauniita valkoisia kukkia,
jotka näyttävät popcorneilta. Katja kysyy, kuinka popcornit joutuivat hänen puuhunsa, ja äiti
selittää kukinnan merkityksen.

Laulu Pyydä lapsia nousemaan ja laulamaan ja leikkimään ”Popcornkukkaset” (Lasten laulukirja,
s. 118). Sano, että keväällä päärynäpuut kasvattavat valkoiset kukat, jotka näyttävät ihan
popcorneilta.

Kun aamulla aikaisin ikkunaan käyn,
nähdä saatan kaikkein hauskimman näyn;
Poks-poks puutarhassa poksahtaa,
Pop-corn-kukkaset kun puhkeaa.

Kimpun suuren tahdon mä poimia
Ja nam-nam-nam niitä maistella.
Mut leikkiä vain on pop-cornit ja muut:
Kukkii siellä vanhat päärynäpuut!

Minä olen kiitollinen puista,
kasveista ja kukista

Oppiaihe
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Sano, että kukkia kasvaa puissa, pensaissa ja köynnöksissä ja muutamat kasvavat suoraan
maasta. Kehota lapsia kertomaan näkemistään kukista.

• Kuinka me käytämme kukkia kaunistamaan maailmaa? (Me istutamme niitä puutarhaan,
teemme kukkakimppuja ja pidämme niitä hiuksissamme tai vaatteissamme.)

• Miksi me annamme jollekulle kukkasia? (Lahjaksi ja ilahduttaaksemme häntä.)

Kasvit ja puut ovat välttämättömiä elämälle

Kertomus Sano, että puut ja kasvit ovat meille välttämättömiä. Näytä kuva 1-22, Puu kukassa, ja kerro
puun monista käyttötavoista. Käytä seuraavia ajatuksia tai kerro siitä, millä muulla tavalla
puita käytetään omassa maassanne:

Ensin linnut käyttävät puuta kotinaan. Ne rakentavat huolella pesän, ja lintuemo munii siihen
munat. (Näytä kuvaa 1-23, Linnunpoikaset pesässä.) Kun linnunpoikaset kuoriutuvat munista,
puu tarjoaa niille hyvän kodin. Se suojelee niitä kuumalta auringolta, sateelta ja maassa
olevilta elämiltä, jotka vahingoittaisivat niitä. Puu antaa myös hedelmiä perheelle, joka asuu
lähistöllä. Lapset leikkivät puun varjossa ja kiinnittävät keinun suureen oksaan. Kun puu
kuolee, perhe kaataa sen ja käyttää sitä polttopuuna talon lämmittämiseen.

• Miksi puut ovat tärkeitä meille? (Ne antavat ruokaa, puutavaraa, varjoa ja leikkipaikan.)

Näytä joitakin puusta tehtyjä esineitä kotoasi tai luokasta, ja keskustelkaa puun monenlaisista
käyttömahdollisuuksista.

• Mitä muita tavaroita puusta valmistetaan?

Sano, että me käytämme myös kasveja monella tavoin. Yksi tärkeimmistä asioista, mitä kasvit
meille antavat, on ruoka.

• Millaisia kasveja te syötte?

Näytä hankkimiasi kuvia Suomessa ravinnoksi käytettävistä kasveista.

Toiminta Puhu lapsille viljasta, hedelmistä ja vihanneksista, joita maassanne kasvaa. Sano, että viljasta
tehdään leipää ja puurohiutaleita. Pyydä jokaista lasta sanomaan jokin lempiruokansa, joka
on tehty kasvista. Anna lasten maistella hedelmää, vihannesta tai leipää, jotka toit. Kerro heille
kasvista tai puusta, josta se on peräisin.

Sano, että taivaallinen Isä pyysi Jeesusta luomaan monia erilaisia kasveja ja puita, niin että
meillä on hyvää syötävää.

• Kuinka me kiitämme taivaallista Isää ruoastamme? (Muistamalla ennen syömistä kiittää
rukouksessa ruoasta.)

Todistus Todista rakkaudesta, jota taivaallinen Isä ja Jeesus tuntevat meitä jokaista kohtaan. Kehota
lapsia muistamaan Heidän rakkautensa joka päivä, kun he näkevät kauniita puita, kasveja ja
kukkia.

VALINNAIS-
TOIMINTAA Käytä muutamia näistä ehdotuksista oppiaiheen aikana.

1. Varaa jokaiselle lapselle siemeniä (kukansiemeniä, papuja tai jyviä) ja kertakäyttömukillinen
multaa kotiin vietäväksi. Näytä lapsille, kuinka he voivat kylvää siemenet, ja muistuta heitä
siitä, että heidän on annettava vettä ja aurinkoa siemenille, että ne kasvaisivat.

2. Pyydä lapsia toistamaan perässäsi sanat laulusta ”Pieni siemen uinailee” (Lasten laulukirja,
s. 119). Pyydä sitten lapsia olemaan pieniä siemeniä, jotka heräävät ja venyttelevät, kun
laulat laulun tai sanot sanat uudestaan.

3. Leikkaa väripaperista terälehtiä, lehtiä ja varsia ja anna jokaisen lapsen liimata niitä kukan
muotoon toiselle paperille. Kirjoita papereihin otsikoksi Minä olen kiitollinen kauniista
kukista.

4. Tuo hedelmä tai vihannes, jonka sisällä on siemeniä. Kerro lapsille, että sisällä on yllätys.
Halkaise hedelmä tai vihannes, niin että lapset voivat nähdä siemenet. Selitä, että kun
siemenet kylvetään ja ne saavat vettä ja aurinkoa, ne kasvavat ja tuottavat lisää hedelmiä
tai vihanneksia.

5. Vie lapset ulos kävelylle katsomaan erilaisia kasveja. Jos sää ei salli ulosmenoa, lapset
voivat katsella ulos ikkunasta ja kertoa vuoron perään, mitä kasveja he näkevät. Voit myös
kertoa vuodenajan vaihteluista, jotka vaikuttavat kasveihin ja puihin.
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LISÄTOIMINTAA 
NUOREMMILLE 
LAPSILLE 1. Näytä kuva 1-22, Puu kukassa. Kerro lapsille, että taivaallinen Isä antoi Jeesuksen

Kristuksen luoda kasveja ja puita (ks. 1. Moos. 1:11–13). Sano, että puut antavat meille
puutavaraa ja hedelmiä. Kasveista saamme hedelmiä ja vihanneksia.

2. Tuo kasvi tai osa kasvista (kuten kukka tai lehtiä) lapsille, niin että he voivat katsella,
tunnustella ja haistella. Anna jokaiselle lapselle tilaisuus koskettaa tai pitää kädessään
kasvia. Osoita sen väri, tuoksu tai kauneus. Kerro, miten kiitollinen olet kasveista, kukista
ja puista.

3. Esitä seuraava runo ja liiku ohjeiden mukaan. Pyydä sitten lapsia liikkumaan, kun esität
runon uudelleen.

Minä kaivan

Minä kaivan, kaivan, kaivan (tee kaivausliikkeitä)
ja kylvän siemenen (kumarru ja ole kylvävinäsi siemeniä).
Nään suuren, suuren vaivan (tee haravointiliikkeitä)
ja haraan, perkailen (kumarru ja tee vetoliikkeitä).
Kun paistaa aurinkoinen (muodosta käsivarsista kaari pään yli)
ja sade lankeaa (vie kädet alas sormet väristen),
niin kohta yks ja toinen
kasvini kukoistaa (työnnä vasemman käden sormet oikean käden sormien lomaan).



TAVOITE Auttaa jokaista lasta tuntemaan kiitollisuutta taivaallista Isää ja Jeesusta Kristusta kohtaan
kaloista ja vesieläimistä.

VALMISTELUT 1. Tutki rukoillen kohtia 1. Moos. 1:20–23; Joona 1-3; Matt. 14:15–21 ja Luuk. 5:1–11.

2. Tarvittavat välineet:
a. Raamattu
b. paperikaloja (ks. malli oppiaiheen lopussa)
c. ”Onkivapa” – keppi, johon on sidottu naru ja narun päähän on kiinnitetty paperiliitin,

teipinpala tai magneetti. (Säilytä onkivapa tulevia oppiaiheita varten.)
d. laatikko paperikaloja varten
e. Jos mahdollista, hanki kuvia kaloista tai muista eläimistä, jotka elävät vedessä.
f. leike 1-5, kala (samanlainen leike on myös Alkeisyhdistyksen havaintovälineistössä,

leikesarja 4)
g. kuva 1-1, Maailma (62196); kuva 1-24, Jeesus ja kalastajat (Evankeliumiaiheinen kuvasto

210; 62138); kuva 1-25, Kala; kuva 1-26, Sammakko; kuva 1-27, Kilpikonna

3. Suorita tarvittavat valmistelut niitä toimintaehdotuksia varten, joita haluat käyttää kohdasta
”Valinnaistoimintaa”.

OPPIMISTOIMINTAA Pyydä yhtä lasta pitämään alkurukous.

Huomion herättäminen Pyydä lapsia kuvittelemaan, että he seisovat sillalla, jolta voi katsella jokeen tai järveen.

• Mitä näette, kun katsotte veteen?

Pyydä lapsia seisomaan ja kuvittelemaan, että he uivat vedessä kuin kala.

Taivaallinen Isä pyysi Jeesusta Kristusta luomaan kalat ja muut vesieläimet

Näytä kuvaa 1-1, Maailma, ja kerratkaa hieman, mitä kaikkea taivaallinen Isä pyysi Jeesusta
luomaan ja mistä olette puhuneet aiemmissa oppiaiheissa. Kerro lapsille, että Jeesus loi myös
kalat (ks. 1. Moos. 1:20–23). Kalat kuuluvat taivaallisen Isän suunnitelmaan maailmaa varten.
Näytä kuva 1-25, Kala, ja puhukaa siitä, missä kalat elävät.

• Oletteko koskaan nähneet kalaa?

Anna lasten kertoa näkemistään kaloista.

Näytä leike 1-5 sekä muut hankkimasi kuvat kaloista. Puhukaa erilaisista kaloista kuten kulta-
kaloista, lohista, ahvenista, hauista tai muista kaloista, jotka luokkasi lapset tuntevat.

• Mitä muita eläimiä vedessä elää kalojen lisäksi?

Näytä kuva 1-26, Sammakko, ja kuva 1-27, Kilpikonna. Keskustelkaa sammakoista ja kilpikon-
nista ja siitä, missä ne elävät. Keskustelkaa myös valaista, ravuista, hylkeistä ja muista vesi-
eläimistä. Sano, että toiset vesieläimet elävät valtamerissä, toiset järvissä ja toiset joissa.

Toiminta Auta jokaista lasta keksimään jokin vesieläin ja näyttämään, miten se kävelee, hyppii tai ui.

Kertomus Ota käteesi Raamattu ja sano, että me voimme lukea kaloista pyhistä kirjoituksista. Kerro
Joonasta kohdan Joona 1–3 mukaan. Sano, että Jeesus järjesti niin, että suuri kala nielaisi
Joonan, niin ettei hän hukkunut. Jeesuksella oli tehtävä Joonalle. Voit lukea ääneen jakeen
tai kaksi, esimerkiksi Joona 2:1 tai Joona 2:2, kun kerrot kertomusta. (Jos luet jakeen ääneen,
selitä, että Jeesusta sanotaan toisinaan ”Herraksi”.)

• Kuka lähetti suuren kalan nielaisemaan Joonan? (Ks. Joona 2:1.)

• Mitä Joona teki, kun kala nielaisi hänet? (Ks. Joona 2:2.)

• Mitä Joona teki, kun hän pääsi ulos kalan sisästä? (Ks. Joona 3:1–3.)

• Uskoivatko ihmiset Joonaa ja tekivätkö he parannuksen? (Ks. Joona 3:5, 10.)

Oppiaihe
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Kerro lapsille, että jotkut kalat ovat hyvin suuria niin kuin se kala, joka nielaisi Joonan, ja sitten
on hyvin pieniä kaloja, jotka voivat elää jopa lasimaljassa.

Toiminta Auta lapsia leikkimään seuraava sormileikki:

Kultakala

Varpaita vailla on kultakala (kosketa varpaita).
Sen nenässä tuoksuu makupala (osoita nenää).
Et voi sä tulla luokseni mun (pudista päätä),
enkä minä voi uida seurassa sun (tee uintiliikkeitä).
Kun kutsun: ”Tule ulos leikkimään” (viittaa kädellä luokse),
se tuntuu sanovan: ”En voi, minä tänne jään.” (Pudista päätä.)

Kertomus Näytä jälleen Raamattua, kun kerrot Simon Pietarista kohdan Luuk. 5:1–11 mukaan.
Näytä sopivassa vaiheessa kuva 1-24, Jeesus ja kalastajat.

• Miksi Jeesus meni Simon Pietarin veneeseen? (Ks. Luuk. 5:3.)

• Mitä Jeesus käski Simon Pietaria tekemään? (Ks. Luuk. 5:4.)

• Mitä Simon Pietari sai verkkoonsa? (Ks. Luuk. 5:6.)

Taivaallinen Isä pyysi Jeesusta Kristusta luomaan kalat ja veden eläimet meidän
käytettäviksemme

Sano, että taivaallinen Isä pyysi Jeesusta luomaan kalat ja vesieläimet meidän käyttöömme
ruoaksi ja muihin tarkoituksiin.

Kertomus Viittaa jälleen Raamattuun ja kerro kertomus kohdasta Matt. 14:15–21. Voit halutessasi lukea
kertomusta kertoessasi ääneen jakeen tai kaksi, esimerkiksi Matt. 14:16–17.

• Mitä Jeesus teki, kun ihmiset olivat nälkäisiä? (Ks. Matt. 14:15–16.)

• Millä Jeesus ruokki ihmiset? (Ks. Matt. 14:19.)

Toiminta Näytä luokalle valmistamaasi onkivapaa, ja pyydä yhtä lapsista tulemaan luokan eteen kalas-
tamaan. Pane leikekaloja laatikkoon, ja kun lapsi osuu kepillä laatikkoon, kiinnitä naruun kala
paperiliittimellä, teipillä tai magneetilla ja anna lapsen vetää se ylös. Anna jokaisen lapsen
kalastaa vuorollaan.

Anna lasten kertoa siitä, kun he ovat olleet kalassa tai syöneet kalaa.

Todistus Kerro kiitollisuudestasi kaloista ja muista veden eläimistä.

VALINNAIS-
TOIMINTAA Käytä muutamia näistä ehdotuksista oppiaiheen aikana.

1. Anna lasten värittää onkimansa paperikala (voitte onkia uudelleenkin). Kirjoita jokaisen
lapsen kalan taakse Minä olen kiitollinen kaloista.

2. Pyydä lapsia istumaan puoliympyrään. Aseta lasten värittämät kalat lattialle heidän
eteensä. Sanokaa yhdessä seuraava säepari:

Pienen kalan purosta
nappaan ilman koukkua.

Osoita sormellasi yhtä lapsista ja pyydä lasta valitsemaan oma kalansa koskettamalla sitä
onkivavalla tai osoittamalla sitä. Lapsi sanoo: ”Minä nappasin __________” sanomalla
kalansa värin. Lapsi voi sitten viedä kalan kotiin. Jatkakaa, kunnes jokainen lapsi on saanut
vuoron.

3. Laula lasten kanssa ”Kiitos, Isä taivahan” (Lasten laulukirja, s. 15).

4. Auta lapsia leikkimään seuraava sormileikki:

Pieni kilpikonna

On mulla pieni kilpikonna,
ja kotina sillä on laatikko (kuvaa käsillä laatikkoa).
Se ui joessa huoletonna (tee uintiliikkeitä),
ja kiipeilypaikka on kallio (tee sormilla kiipeilyliikkeitä).

Se näykkäisi kalaa (taputa käsiä),
se näykkäisi kirppua (taputa käsiä),
se näykkäisi hyttystä (taputa käsiä)
ja se näykkäisi minua (taputa käsiä)!
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Se sai kiinni kalan (taputa käsiä),
se sai kiinni kirpun (taputa käsiä),
se sai kiinni hyttysen (taputa käsiä),
mutta eipäs saanut minua!

(Vachel Lindsay, Collected Poems of Vachel Lindsay. © 1920 Macmillan Publishing Co.,
Inc., uusittu 1948 Elizabeth C. Lindsay. Käytetty luvalla.)

5. Käytä viittä paperikalaa seuraavaan toimintaan. Selitä, että puro on pieni joki ja poukama
on piilopaikka lammessa.

Viisi pientä kalaa

Pyydä viittä lasta seisomaan luokan eteen ja anna kullekin käteen kala.

Pienessä purossa viisi kalaa ui,
yksi ui kauas ja onkeen takertui (yksi lapsista ”ui” takaisin paikalleen).
Pikku kalat, pikku kalat, iloiset ain,
pikku kalat, pikku kalat leikkii vain.

Jatka samaa lorua neljästä, kolmesta ja kahdesta kalasta, niin että yksi lapsi vuorollaan
menee paikalleen. Kun tulet yhteen kalaan, jatka seuraavasti:

Pienessä purossa pieni kala ui,
suojaiseen poukamaan piiloutui.
Pikku kala, pikku kala, iloinen ain,
pikku kala, pikku kala leikki vain.

LISÄTOIMINTAA 
NUOREMMILLE 
LAPSILLE 1. Näytä kuva 1-25, Kala; kuva 1-26, Sammakko ja kuva 1-27, Kilpikonna. Kerro omin sanoin

kalojen ja vesieläinten luomisesta (ks. 1. Moos. 1:20–23). Kerro, miten kiitollinen olet ka-
loista ja muista vesieläimistä.

2. Kerro lapsille, että monet eläimet elävät vedessä tai veden lähellä. Pyydä heitä arvaamaan,
mitä eläintä ajattelet, kun annat seuraavat vihjeet:

a. Ihoni on vihreä ja pehmeä ja liukas. Minä hypin. Minä elän lähellä järviä, puroja tai
lampia. Arvaatko, mikä olen?

(Kun lapset arvaavat ”sammakko”, näytä kuva 1-26, Sammakko, tai piirrä sammakko
tauluun.)

b. Minä olen hyvin hidas. Minä kannan kovaa kilpeä selässäni. Kun minä pelkään, minä
vedän pään, kädet ja jalat kilven sisään. Mikä minä olen?

(Kun lapset arvaavat ”kilpikonna”, näytä kuva 1-27, Kilpikonna, tai piirrä kilpikonna tau-
luun.)

Kun lapset ovat arvanneet molemmat eläimet, pyydä heitä hyppimään kuin sammakot;
pyydä heitä sitten ryömimään hitaasti kuin kilpikonnat.

3. Laula lasten kanssa ”Oi kerrothan, mitä teet kesällä” (Lasten laulukirja, s. 120).

Oppiaihe 11





TAVOITE Auttaa jokaista lasta tuntemaan kiitollisuutta taivaallista Isää ja Jeesusta Kristusta kohtaan
eläimistä.

VALMISTELUT 1. Tutki rukoillen kohtia 1. Moos. 1:24–25 ja 6:5–8:19.

2. Tarvittavat välineet:
a. Raamattu
b. leikkeet 1-6–1-19, eläimiä (samat leikkeet ovat myös Alkeisyhdistyksen havaintovälineis-

tössä, leikesarjat 4 ja 5)
c. kuva 1-28, Luominen – Elolliset olennot (Evankeliumiaiheinen kuvasto 100; 62483);

kuva 1-29, Arkin rakentaminen (Evankeliumiaiheinen kuvasto 102; 62053); kuva 1-30,
Nooa ja arkki eläimineen (Evankeliumiaiheinen kuvasto 103; 62305).

3. Suorita tarvittavat valmistelut niitä toimintaehdotuksia varten, joita haluat käyttää kohdasta
”Valinnaistoimintaa”.

OPPIMISTOIMINTAA Pyydä yhtä lasta pitämään alkurukous.

Huomion herättäminen Asettele eläinten leikekuvat lattialle tai pöydälle lasten eteen. Auta yhtä lapsista valitsemaan
yksi niistä, tunnistamaan eläin ja näyttämään se luokalle. Jatka, kunnes jokainen lapsi on
saanut ainakin yhden vuoron.

Taivaallinen Isä pyysi Jeesusta Kristusta luomaan eläimet

Kertaa lasten kanssa ajatus, että taivaallinen Isä pyysi Jeesusta Kristusta luomaan kauniin
maapallomme, päivän ja yön, meret ja maan sekä kasvit ja puut. Näytä Raamattua ja muis-
tuta lapsille, että tässä kirjassa kerrotaan luomisesta. Sano, että Raamattu kertoo meille,
että taivaallinen Isä pyysi Jeesusta luomaan kaikki eläimet ja panemaan ne maan päälle.

Näytä kuva 1-28, Luominen – Elolliset olennot.

• Kuka loi kaiken, mitä näette tässä kuvassa?

• Mitä eläimiä tässä kuvassa on?

Sano, että Jeesus loi kaikenlaiset eläimet maan päälle. Jotkut eläimet elävät maatiloilla ja
kodeissa. Toiset elävät metsissä, toiset vuorilla ja toiset erämaissa. On eläimiä, jotka elävät
maailman kylmillä alueilla ja toisia, jotka elävät lämpimissä paikoissa.

• Mitä eläimiä on maatilalla?

• Mitä eläimiä elää metsissä, vuorilla tai erämaassa?

• Mikä on lempieläimenne?

Toiminta Pyydä lapsia seisomaan ja esittämään lempieläintään.

Eläimet auttavat meitä

Sano, että taivaallinen Isä pyysi Jeesusta luomaan eläimet maan päälle meidän avuksemme.
Toisista eläimistä saamme ruokaa, toiset tekevät työtä meidän puolestamme, toiset ovat
mielenkiintoisia katsella tai mukavia leikkitovereina.

• Kuinka eläimet auttavat meitä?

• Mistä eläimistä me saamme ruokaa, esimerkiksi maitoa, munia tai lihaa?

• Mistä eläimistä me saamme aineita vaatteisiin?

• Mitkä eläimet ovat mukavia lemmikkeinä?

• Millä eläimillä voimme ratsastaa?

Anna lasten kertoa kokemuksistaan erilaisten eläinten kanssa.

Oppiaihe
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Eläimet pelastuivat vedenpaisumuksesta

Kerro Nooasta ja arkista kohdan 1. Moos. 6:5–8:19 mukaan. Näytä kuva 1-29, Arkin rakentami-
nen, ja kuva 1-30, Nooa ja arkki eläimineen. Voit myös käyttää leikekuvia kertomuksen havain-
nollistamisessa.

• Kuinka Nooaa ja hänen perhettään siunattiin siitä, että he tottelivat Jeesusta?

• Kuinka eläimet pelastettiin?

• Kun me näemme sateenkaaren, niin mistä se muistuttaa meitä?

Toiminta Pyydä lapsia seisomaan ja leikkimään seuraava runo, kun sanot sanat:

Nooa

Nooa arkin rekensi (ojenna käsivarret sivuille olkapään tasalle),
kun kerran eli viisaana (aseta sormi otsalle).
Hän hakkasi ja sahasi (näytä toiminta liikkein)
taivaan Isän neuvosta (nyökäytä päätä).

Ja sitten Nooa perheensä (tee kutsuva ele kädellä)
arkkiin johdatti (marssi paikalla),
eläimet kaikki parittain (nosta kaksi sormea ylös)
sinne marssitti.

Pian raskaat pilvet alkoivat (aseta kädet pään yläpuolelle)
sadetta vuodattaa (heiluttele sormia kuvaillen sadetta),
niin että näkymättömiin (lakaiseva ele kädellä)
jäi veden alle maa (käännä päätä puolelta toiselle).

Vaan arkissa ei hätää ollut (näytä kädellä kellumista)
asukkailla sen,
ja vihdoin viimein päivä voitti
pitkän satehen (nosta kädet ympyräksi pään yläpuolelle).

Pian päivänsäteet haihduttivat veden,
kuivui maa (pane käsivarret ristiin)
ja Nooan perhe nöyrin mielin (ojenna käsivarret ja kädet eteen)
kiitti Jumalaa (paina pää kumaraan ja pane käsivarret ristiin).

(Mukailtu Beverly Spencerin runosta.)

Todistus Kerro kiitollisuudestasi kauniista maailmasta, jonka Jeesus Kristus loi taivaallisen Isän
suunnitelman mukaan. Kerro, kuinka kiitollinen olet eläimistä, jotka on asetettu maan päälle
meidän käyttöömme ja iloksemme.

VALINNAIS-
TOIMINTAA Käytä muutamia näistä ehdotuksista oppiaiheen aikana.

1. Leikkikää leikki ”Mikä eläin minä olen?” Pyydä lapset piiriin. Pyydä yhtä lasta seisomaan
piirin keskellä ja matkimaan eläintä. Muut lapset nostavat kätensä, kun arvaavat, mitä
eläintä piirin keskellä oleva matkii. Kun lapsi arvaa eläimen oikein, hän siirtyy piirin keskelle
ja matkii toista eläintä. Voit pyytää jokaista lasta kuiskaamaan ensin sinulle matkimansa
eläimen nimen, niin että varmistut siitä, että hänellä on selkeästi eläin mielessään.

2. Leikkikää leikki ”Mikä eläin tämä on?” Anna lapsille vihjeitä jostakin eläimestä. Vihjeitä
saattavat olla eläimen asuinpaikka, väri, koko, ääntely ja apu ihmiselle. Pyydä lapsia
nostamaan kätensä, kun he luulevat tietävänsä, mistä eläimestä puhut. Leikkikää leikkiä
niin pitkään kuin haluatte.

3. Opettele lasten kanssa seuraava laululeikki:

On suuri ja kaunis tämä maa (aseta käsivarret suureksi ympyräksi),
tääll luomakunta saa asustaa (levitä kädet levälleen),
vuoret ja laaksot (nosta kädet ylös kämmenet ylöspäin, laske kädet alas kämmenet
alaspäin)
ja metsäin puut (nosta kädet ylös sormet suorina),
lintusetkin (heiluttele käsivarsia),
ja eläimet muut (nostele jalkoja).
On suuri ja kaunis tämä maa (aseta käsivarret suureksi ympyräksi),
ja meitä Jumala rakastaa (halaa itseäsi lujasti).

(Children’s Songbook, s. 235.)
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4. Anna lasten puhua lemmikeistään, joita heillä on tai joita he haluaisivat. Keskustele heidän
kanssaan siitä, kuinka meidän tulisi kohdella lemmikkejämme ja hoitaa niitä.

5. Anna lapsille paperia ja värikynät. Anna jokaisen lapsen piirtää lemmikkieläimensä. Kirjoita
jokaiseen kuvaan Minä olen kiitollinen eläimistä.

LISÄTOIMINTAA 
NUOREMMILLE 
LAPSILLE 1. Näytä kuva 1-28, Luominen – Elolliset olennot. Kerro omin sanoin eläinten luomisesta

(ks. 1. Moos. 1:24–25). Kerro, kuinka kiitollinen olet eläimistä.

2. Valitse muutama eläin, jotka ovat lapsille tuttuja. Pyydä lapsia olemaan tällainen eläin.
Keskustelkaa siitä, miltä eläimet näyttävät ja kuulostavat ja mihin niitä käytetään.

Oppiaihe 12



TAVOITE Auttaa jokaista lasta tuntemaan kiitollisuutta taivaallista Isää ja Jeesusta Kristusta kohtaan
linnuista, hyönteisistä ja matelijoista.

VALMISTELUT 1. Tutki rukoillen kohtia 1. Moos. 1:20–25 ja 1. Kun. 16:29–17:6.

2. Tarvittavat välineet:
a. Raamattu
b. Jos mahdollista, hanki kuvia alueellenne tyypillisistä linnuista, hyönteisistä ja

matelijoista.
c. leikkeet 1-20–1-25, lintuja ja hyönteisiä (Samat leikkeet ovat myös Alkeisyhdistyksen

havaintovälineistössä, leikesarjat 4 ja 5.)
d. kuva 1-31, Korpit ruokkivat Eliaa; kuva 1-32, Lokki-ihme (Evankeliumiaiheinen 

kuvasto 413; 62603)

3. Suorita tarvittavat valmistelut niitä toimintaehdotuksia varten, joita haluat käyttää kohdasta
”Valinnaistoimintaa”.

OPPIMISTOIMINTAA Pyydä yhtä lasta pitämään alkurukous.

Huomion herättäminen Anna seuraavat vihjeet ja pyydä lapsia arvaamaan vastaus kysymykseen: ”Kuka minä olen?”

1. Minulla on nokka.

2. Minulla on höyhenet.

3. Minulla on siivet.

4. Minä lennän ilmassa.

Kun lapset ovat arvanneet ”lintu”, pyydä heitä seuraamaan sinua ja kuvittelemaan olevansa
lintuja, jotka lentävät ympäri luokkaa. Johdata heidät takaisin istumaan.

Taivaallinen Isä pyysi Jeesusta Kristusta luomaan linnut

Sano, että taivaallinen Isä pyysi Jeesusta Kristusta luomaan linnut meidän iloksemme ja teke-
mään maailman mukavaksi asuinpaikaksi. Näytä Raamattua ja sano lapsille, että Raamatussa
kerrotaan meille lintujen luomisesta (ks. 1. Moos. 1:20–23).

Sano, että kaikkialla maailmassa elää monenlaisia lintuja. Näytä hankkimiasi kuvia erilaisista
linnuista sekä leikekuvia, yhtä kerrallaan.

• Onko tämä lintu?

• Mistä tiedätte sen? (Sillä on siivet, höyheniä ja nokka.)

Anna lasten kertoa kokemuksistaan linnuista.

Linnut voivat auttaa meitä

Kertomus Näytä kuva 1-31, Korpit ruokkivat Eliaa, ja kerro kertomus profeetta Eliasta ja korpeista kohdan
1. Kun. 17:1–6 mukaan. Auta lapsia ymmärtämään, että taivaallisella Isällä ja Jeesuksella on
valta kaikkeen, jopa lintuihin. Jeesus käski lintujen pitää huolta Eliasta, kun tämän oli mentävä
piiloon jumalatonta kuningas Ahabia.

• Kuinka korpit tiesivät, että niiden piti tuoda ruokaa Elialle? (Ks. 1. Kun. 17:4.)

• Mitä ruokaa korpit toivat? (Leipää ja lihaa; ks. 1. Kun. 17:6.)

Minä olen kiitollinen 
linnuista ja hyönteisistä

Oppiaihe
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Toiminta Valitse yksi lapsista Eliaksi. Pyydä muita lapsia olemaan korppeja, jotka tuovat ruokaa aamulla
ja taas uudelleen illalla.

Kertomus Esitä seuraava kertomus lokeista ja heinäsirkoista omin sanoin:

Kun pioneerit saapuivat Suolajärven laaksoon, he kylvivät vehnää ja muuta viljaa. He tarvit-
sivat viljaa saadakseen leipää ja jauhoja. Vehnä kasvoi suureksi ja korkeaksi. Juuri ennen
kuin oli aika korjata vehnäsato, suuri pilvi täytti taivaan. Se ei ollut sadepilvi vaan pilvi, jonka
muodostivat tuhannet nälkäiset mustat heinäsirkat. Heinäsirkat laskeutuivat vehnän sekaan
ja alkoivat syödä sitä.

Pioneerit tekivät kaiken voitavansa estääkseen heinäsirkkoja syömästä vehnää. He sytyttivät
nuotiota, hakkasivat heinäsirkkoja luudilla ja huovilla ja yrittivät jopa hukuttaa heinäsirkat
veteen. Mutta heinäsirkoista ei tullut loppua. Pioneerit pelkäsivät, ettei heillä olisi ruokaa tal-
veksi. He polvistuivat rukoukseen ja pyysivät taivaalliselta Isältä apua.

Pian suuret lokkiparvet tulivat ja alkoivat syödä heinäsirkkoja. (Näytä kuva 1-32, Lokki-ihme.)
Ennen pitkää suurin osa heinäsirkoista oli poissa. Pioneerit kiittivät taivaallista Isää siitä, että
Hän oli lähettänyt lokit ja säästänyt heidän satonsa. (Ks. William E. Berrett, Palautettu kirkko,
1975, s. 246–248.)

• Kuinka lokit auttoivat pioneereja?

Taivaallinen Isä pyysi Jeesusta Kristusta luomaan hyönteiset ja matelijat

Kerro lapsille, että Jeesus Kristus loi myös hyönteiset ja matelijat kuten hämähäkit ja käär-
meet. Nämä luodut kuuluvat myös taivaallisen Isän suunnitelmaan.

Toiminta Pyydä lapsia arvaamaan, mitä hyönteisiä ja matelijoita kuvataan seuraavissa arvoituksissa.
Kun arvoitus on ratkaistu, näytä asianomainen leikekuva ja keskustelkaa siitä.

1. Olen raidallinen ja surisen,
on ruumiini myös karvainen.
Teen hunajaa medestä kukkien.
Arvaatko, että olen ______? (Mehiläinen; pidä surisevaa ääntä.)

2. Minä verkkoon pyydystän ruokani
ja ihailen kahdeksaa jalkaani.
Kaikki eivät minua millään voi sietää.
Mikä olen? Mahdatko sinä sen tietää? (Hämähäkki; liikuttele sormia kuin jalkoja.)

3. Ennen toukkana maassa ryömin vain,
nyt ilmassa lentelen,
kun siivet kauniit selkääni sain.
Minä olen ______. (Perhonen; liikuttele sormiasi pehmeästi siipien tavoin.)

• Mitä tiedätte näistä eläimistä?

Sano, että hyönteiset luotiin monesta syystä. Linnut, eläimet ja hyönteiset syövät toisia
hyönteisiä; toiset ovat kauniita katsella ja kuunnella. Mehiläiset valmistavat meille hunajaa
ja auttavat hedelmiä, kukkia ja vihanneksia kasvamaan.

Toiminta Näytä leikekuvaa mehiläisestä ja muita hankkimiasi kuvia mehiläisistä tai mehiläispesistä.
Kuvaile, kuinka mehiläiset keräävät mettä kukista hunajan valmistamiseen ja pyydä sitten
lapsia kuvittelemaan olevansa mehiläisiä, jotka lentävät kukasta kukkaan hakien mettä
hunajaa varten.

• Mistä hyönteisistä te pidätte? Miksi?

Näytä hankkimiasi kuvia hyönteisistä. Sano, että joistakin hyönteisistä on harmia. Ne syövät
ruokiamme ja voivat purra tai pistää meitä. Muistuta lasten mieliin kertomus lokeista ja heinä-
sirkoista. Heinäsirkat söivät kaiken pioneerien ruoan.

Sano, että yleensä silloin, kun hyönteiset pistävät tai vaivaavat meitä, ne vain yrittävät suojella
itseään.

Todistus Muistuta lapsia siitä, että linnut, hyönteiset ja muut matelijat ovat tärkeitä maailmassa.
Kerro, miten kiitollinen olet näistä luontokappaleista.
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VALINNAIS-
TOIMINTAA Käytä muutamia näistä ehdotuksista oppiaiheen aikana.

1. Leikkikää perhosta. Pyydä lapset istumaan piiriin. Valitse yksi lapsista perhoseksi.
Tämä lapsi heiluttaa paperiperhosta muiden lasten pään päällä kiertäessään piiriä.
Kun lapsi kiertää piiriä, sano näin:

Oli päivä kirkas ja kesäinen,
kun lentoon lehahti perhonen.
Sinitaivaalla lensi se lepattaen
ja sitten laskeutui syliisi sun.

Kun sanot: ”Ja sitten laskeutui syliisi sun”, perhosena oleva lapsi laskee paperiperhosen
kohdallaan olevan lapsen syliin. Tämä lapsi on seuraava perhonen. Toista lorua, kunnes
jokainen lapsi on saanut olla perhonen.

2. Selitä yksinkertaisin sanoin, kuinka toukasta tulee perhonen. Pyydä lapsia olemaan toukkia,
jotka kehräävät koteloa. Pyydä heitä istumaan tuoleillaan tai lattialla ja kietomaan kätensä
jalkojen ympärille ja olemaan nukkuvinaan. Kerro heille, että kun toukka muuttuu perho-
seksi, sen siivet alkavat liikkua ja venyä. Pyydä lapsia venyttelemään käsivarsiaan. Muistuta
lapsille, että perhoset ovat hyvin hiljaisia jopa silloin, kun ne liikkuvat. Pyydä lapsia nouse-
maan seisomaan ja lentämään hiljaa ympäri huonetta.

3. Leiki lasten kanssa laululeikki ”The World Is So Big” (Children’s Songbook, s. 235).

On suuri ja kaunis tämä maa (aseta käsivarret suureksi ympyräksi),
tääll luomakunta saa asustaa (levitä kädet levälleen),
vuoret ja laaksot (nosta kädet ylös kämmenet ylöspäin, laske kädet alas kämmenet
alaspäin)
ja metsäin puut (nosta kädet ylös sormet suorina),
lintusetkin (heiluttele käsivarsia),
ja eläimet muut (nostele jalkoja).
On suuri ja kaunis tämä maa (aseta käsivarret suureksi ympyräksi),
ja meitä Jumala rakastaa (halaa itseäsi lujasti).

4. Leikkikää laululeikki ”All Things Bright and Beautiful” (Children’s Songbook, s. 231):

Kaiken kauniin (tee suuri ympyrä käsilläsi)
Jumala pienestä suurimpaan (levitä kädet ja tuo ne sitten lähelle toisiaan)
viisaudessansa loi (osoita sormella otsaa)
ja rakkaudessaan (risti käsivarret rukoukseen).

Jumalaa joka kukka (nosta kädet kupin muotoon),
jokainen lintunen (tee sormista ja peukalosta linnun nokka)
saa kiittää väreistänsä (heilauta kättä sateenkaarta myötäillen),
voimasta siipien (heiluta käsiä siipien tavoin).

5. Tuo hunajapurkki, niin että lapset voivat katsella tai maistella hunajaa. (Tarkista lasten
vanhemmilta, ettei kukaan lapsista ole allerginen hunajalle.)

6. Auta lapsia leikkimään toinen tai molemmat seuraavista sormileikeistä:

Kaksi pientä tipusta

Kaksi pientä tipusta istui aidalla (aseta etusormet olkapäille).
Toinen oli Pekka (kohota vasenta etusormea)
ja toinen Amanda (kohota oikeaa etusormea).
Lennä pois Pekka (vie vasen sormi selän taa),
lennä Amanda (vie oikea sormi selän taa).
Tule taas Pekka (aseta vasen sormi jälleen olkapäälle),
tule Amanda (aseta oikea sormi olkapäälle).

Mehiläinen

On mehiläispesä tässä (purista vasen käsi alassuin nyrkkiin),
vaan ei mehiläisiä näy.
Ne on piilossaan pimeässä (piilota oikean käden sormet vasemman käden alle).
Nyt ne ryömien esiin käy (ojenna sormet yksitellen lasten laskiessa):
Yksi, kaks, kol, nel, viis,
sur-rur-rur!
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LISÄTOIMINTAA 
NUOREMMILLE 
LAPSILLE 1. Näytä yksinkertainen kuva tai leikekuva linnusta tai piirrä se. Kerro lapsille, että taivaallinen

Isä pyysi Jeesusta Kristusta luomaan linnut (ks. 1. Moos. 1:20–23). Kerro olevasi kiitollinen
linnuista.

2. Sano, että linnuilla on nokka, jonka avulla ne hankkivat ruokaa. Pyydä lapsia nostamaan
kädet suun eteen nokaksi ja leikkimään nokkimista. Sano, että linnuilla on myös siivet, joilla
ne voivat lentää. Pyydä lapsia heiluttamaan käsiään ja kuvittelemaan, että he lentävät.

3. Leikkikää laululeikki ”Linnunpesä”:

Linnunpesän löysimme (muodosta kämmenistä kuppi)
tuolta kuusen oksalta (pidä käsiä ylhäällä pään yläpuolella kaaressa).
Yksi, kaksi, kolme on (kohotetaan yksi, kaksi, kolme sormea)
siinä munia.

Emo istuu pesässään (muodosta vasen käsi kupiksi, sitten oikea käsi sen päälle)
muniansa hautoen (kohota kolme sormea).
Isälintu lentelee (heiluttele käsiä kuin lentäisit)
perhettänsä suojaten.

4. Auta lapsia leikkimään seuraava sormileikki:

Hämä-hämä-häkki kiipes langalle (kiipeä toisen käden sormilla toista käsivartta),
sade tuli rankka, hämähäkin vei (nosta kädet pään yläpuolelle ja laske ne sitten sormia
heilutellen).
Aurinko armas kuivas satehen (tee ympyrä käsillä pään yläpuolelle),
hämä-hämä-häkki kiipes uudelleen (kiipeä toisen käden sormilla toista käsivartta).

Oppiaihe 13



TAVOITE Auttaa jokaista lasta ymmärtämään, että Aadam ja Eeva luotiin taivaallisen Isän kaltaisiksi.

VALMISTELUT 1. Tutki rukoillen kohtia 1. Moos. 1; 2:15–25 ja 3. Ks. myös Evankeliumin periaatteet
(31110 130), luvut 5 ja 6.

2. Tarvittavat välineet:
a. Raamattu
b. leikekuvat 1-1–1-25 (samat leikekuvat ovat myös Alkeisyhdistyksen havaintovälineis-

tössä, leikesarjat 3, 4 ja 5)
c. kuva 1-33, Aadam ja Eeva (Evankeliumiaiheinen kuvasto 101; 62461); kuva 1-34,

Aadam ja Eeva opettavat lapsiaan

3. Suorita tarvittavat valmistelut niitä toimintaehdotuksia varten, joita haluat käyttää kohdasta
”Valinnaistoimintaa”.

OPPIMISTOIMINTAA Pyydä yhtä lasta pitämään alkurukous.

Huomion herättäminen Pyydä kaikkia niitä, jotka ovat taivaallisen Isän lapsia, nousemaan seisomaan. Muistuta lapsia
siitä, että me olemme kaikki taivaallisen Isän lapsia, joten kaikkien tulisi seistä.

Laulu Laula lasten kanssa ”Oon lapsi Jumalan” (Lasten laulukirja, s. 2). Selitä, että laulu kertoo
meille, että taivaallinen Isä on antanut meille kodin maan päällä.

Oon lapsi Jumalan
Ja saavuin maailmaan
Ja kodin sain ja vanhemmat
Mun tietäin turvaamaan.

Ohjaa, suojaa, kanssain kulje,
Näytä mulle tie.
Opeta mua tekemään
Se, mikä luokseen vie.

Maailma luotiin taivaallisen Isän suunnitelman mukaan

Toiminta Asettele leikekuvat kuvapuoli alaspäin pöydälle tai syliisi.

• Mitä Jeesus on luonut maailmaan?

Kun lapset mainitsevat kasveja tai eläimiä, pyydä heitä panemaan vastaava leikekuva
tauluun.

• Mistä näistä luoduista te olette kiitollisia?

Auta lapsia ymmärtämään, että maailma ja kaikki, mitä siinä on, luotiin meitä varten, meidän
käyttöömme ja nautittavaksemme. Muistuta lapsia ajatuksesta, että maailma ja kaikki luodut
ovat osa taivaallisen Isän suunnitelmaa.

Laulu Laula uudelleen lasten kanssa ”Oon lapsi Jumalan”.

Aadam ja Eeva kuuluivat taivaallisen Isän suunnitelmaan

Pyydä lapsia katsomaan esillä olevia leikekuvia.

• Mitä muuta maailmaan tarvitaan?

Näytä kuva 1-33, Aadam ja Eeva. Sano, että kun kaikki muu oli luotu, luotiin Aadam ja Eeva.
Kerro ihmisten luomisesta kohdan 1. Moos. 1:26–28 mukaan. Sano, että Aadam ja Eeva olivat
ensimmäiset ihmiset maailmassa. Heillä oli liha- ja luuruumis, joka näytti samanlaiselta kuin
taivaallisen Isän ruumis.

Aadam ja Eeva luotiin 
taivaallisen Isän kaltaisiksi

Oppiaihe
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• Kuka oli ensimmäinen mies maailmassa?

• Kuka oli ensimmäinen nainen?

• Millainen ruumis Aadamilla ja Eevalla oli?

Pyydä lapsia tunnustelemaan käsivarsiaan ja muistuta heille, että heidän ruumiinsa on
samanlainen kuin Aadamin ja Eevan.

Kertomus Kerro kuvan 1-33, Aadam ja Eeva, avulla omin sanoin kertomus Aadamista ja Eevasta ja tuo
esiin seuraavat seikat (ks. 1. Moos. 2:15–25; 3):

1. Kun Aadam ja Eeva saivat fyysisen ruumiin, he asuivat kauniissa paikassa, jonka nimi oli
Eedenin puutarha.

2. Taivaallinen Isä vihki Aadamin ja Eevan ikuiseen avioliittoon.

3. Eedenin puutarhassa kasvoi runsaasti hedelmiä ja kukkia, ja kaikki eläimet olivat kesyjä.

4. Aadam ja Eeva eivät tienneet, mitä eroa on hyvällä ja pahalla.

5. Aadam ja Eeva eivät voineet saada lapsia.

6. Aadam ja Eeva saivat syödä hedelmiä kaikista muista paitsi yhdestä puusta.

7. Aadam ja Eeva söivät hedelmän siitä puusta.

8. Aadamin ja Eevan täytyi lähteä pois Eedenin puutarhasta.

9. Koko maailma muuttui: Aadamin ja Eevan täytyi tehdä ahkerasti työtä, että he saisivat
ruokaa. Maa alkoi kasvaa rikkaruohoja ja eläimistä tuli villejä.

10. Aadam ja Eeva alkoivat saada lapsia.

Näytä kuva 1-34, Aadam ja Eeva opettavat lapsiaan. Sano, että Aadamia ja Eevaa siunattiin
monilla lapsilla. He olivat ensimmäiset vanhemmat maailmassa. He kertoivat lapsilleen
taivaallisesta Isästä ja Jeesuksesta. Heidän perheensä kasvoi ja levisi kaikkialle maailmaan.

• Mitä Aadam ja Eeva tekivät sen jälkeen, kun he lähtivät Eedenin puutarhasta?

Sano, että Aadam ja Eeva ja heidän lapsensa käyttivät kasveja ja eläimiä, jotka oli luotu maail-
maan, ja pitivät niistä.

Toiminta Pyydä jokaista lasta valitsemaan taulusta yksi leikekuva, ja kertomaan luokalle, kuinka Aadam
ja Eeva ovat voineet käyttää kuvassa olevaa luotua. Auta lapsia miettimään yksityiskohtainen
vastaus, kuten eläinten käyttäminen ruoaksi ja vaatteiksi ja puiden käyttäminen talojen raken-
tamiseen.

Toiminta Auta lapsia leikkimään seuraava sormileikki:

Aadam ja Eeva

Eli Aadam ja Eeva maailmassa (tee molemmista käsistä kuppi ja aseta ne yhteen kuvaamaan
maapalloa),
kun uusi oli se vielä.
He hoitivat monia eläimiä (silitä toisella kädellä toista kättä)
ja kasvattivat ruokaa siellä (pane sormet suuhun ikään kuin söisit).
Saivat Aadam ja Eeva lapsia (pane kaksi sormea lähekkäin),
ja lapsia saivat taas hekin (lisää sormia).
Nyt on syntynyt paljon lapsia (heiluttele kaikkia kymmentä sormea)
ja näin suuri on maailmammekin (tee käsivarsista iso ympyrä ja levitä kädet sitten levälleen)!

Auta lapsia ymmärtämään, että koska Aadam ja Eeva olivat ensimmäiset vanhemmat maail-
massa, me kaikki kuulumme heidän perheeseensä.

Taivaallinen Isä ja Jeesus sanoivat, että maailma oli hyvä

Lue ääneen ensimmäinen virke kohdasta 1. Moos. 1:31. Pyydä lapsia toistamaan lause
kanssasi. Sano, että taivaallinen Isä ja Jeesus ovat sitä mieltä, että kaikki, mitä he ovat
luoneet, on hyvää. Mikä tärkeintä, he ajattelevat, että me olemme hyviä, ja he rakastavat
meitä kaikkia hyvin paljon.

Todistus Todista taivaallisen Isän ja Jeesuksen rakkaudesta meitä jokaista kohtaan. Sano, että maailma
ja kaikki, mitä siinä on, on meitä varten, meidän iloksemme. Aina kun me huomaamme kukan,
tähden tai jonkin muun luodun, me muistamme, että taivaallinen Isä ja Jeesus rakastavat
meitä. Kerro, kuinka kiitollinen olet heidän rakkaudestaan ja maailmasta.
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VALINNAIS-
TOIMINTAA Käytä muutamia näistä ehdotuksista oppiaiheen aikana.

1. Valitse joitakin toimintaehdotuksia oppiaiheista 8–13 ja käytä niitä, kuten ”Jumalan
luomistyö” tai ”Nooa”.

2. Kertaa, mitä tapahtui jokaisena luomispäivänä, samalla kun lapset laskevat päivät
sormillaan.

3. Laula lasten kanssa tai lausukaa sanat laulusta ”Taivaallinen Isä rakastaa minua”
(Lasten laulukirja, s. 16).

4. Anna lasten piirtää tai värittää jotakin, mikä kuuluu taivaallisen Isän suunnitelmaan, kuten
kukka, puu tai aurinko. Kirjoita jokaisen lapsen paperin yläreunaan Minä olen kiitollinen
maailmasta.

LISÄTOIMINTAA 
NUOREMMILLE 
LAPSILLE 1. Leikkikää leikkiloru ”The World Is So Big”.

On suuri ja kaunis tämä maa (aseta käsivarret suureksi ympyräksi),
tääll luomakunta saa asustaa (levitä kädet levälleen),
vuoret ja laaksot (nosta kädet ylös kämmenet ylöspäin, laske kädet alas kämmenet
alaspäin)
ja metsäin puut (nosta kädet ylös sormet suorina),
lintusetkin (heiluttele käsivarsia),
ja eläimet muut (nostele jalkoja).
On suuri ja kaunis tämä maa (aseta käsivarret suureksi ympyräksi),
ja meitä Jumala rakastaa (halaa itseäsi lujasti).

(Children’s Songbook, s. 235.)

2. Auta lapsia leikkimään seuraava sormileikki, kun sanot sen:

Jumalan luomistyö

Jumala teki kuun (tee käsillä ympyrä)
ja tähdet (avaa ja sulje nyrkkejä)
taivaalle tuikkimaan (kurkota ylöspäin).
Hän teki auringon (tee käsillä ympyrä pään yläpuolelle),
puut (nosta käsivarret suoraan ylös)
ja kukat (pane kädet kupin muotoon)
ja linnut laulamaan (heiluttele käsivarsia).

(Eleanor Doan, Fascinating Finger Fun. © 1951. Käytetty luvalla.)



TAVOITE Auttaa jokaista lasta ymmärtämään, että sapatti on päivä Jumalan palvelemista ja lepoa
varten.

VALMISTELUT 1. Tutki rukoillen kohtia 1. Moos. 2:1–3 ja 2. Moos. 16:11–31. Ks. myös Evankeliumin periaatteet
(31110 130), luku 24.

2. Tarvittavat välineet:
a. Raamattu
b. kuva 1-6, Perheilta (62521); kuva 1-7, Rakastava perhe; kuva 1-8, Sakramentin jakaminen

(62021); kuva 1-9, Aamurukous (62310); kuva 1-10, Perherukous (62275); kuva 1-35, Man-
nan kokoaminen; kuva 1-36, Lapset ja vanhemmat lukevat pyhien kirjoitusten kertomusta

3. Suorita tarvittavat valmistelut niitä toimintaehdotuksia varten, joita haluat käyttää kohdasta
”Valinnaistoimintaa”.

OPPIMISTOIMINTAA Pyydä yhtä lasta pitämään alkurukous.

Huomion herättäminen Auta lapsia näyttelemään kukin luomispäivä, kun muistutat heidän mieliinsä, mitä kunakin
päivänä luotiin (ks. 1. Moos. 1):

1. päivä Olkaa nukkuvinanne ja herätkää sitten. Se on leikisti yö ja päivä.

2. päivä Nouskaa seisomaan, katsokaa ylös ja levittäkää kädet levälleen osoittamaan
taivasta.

3. päivä Kumartukaa poimimaan kukka ja haistelkaa sitä.

4. päivä Tehkää suuri ympyrä käsivarsilla esittämään aurinkoa ja pienempi ympyrä
esittämään kuuta ja heilutelkaa sormia esittämään tuikkivia tähtiä.

5. päivä Olkaa lintuja, jotka lentävät huoneessa, tai kaloja, jotka uivat meressä.

6. päivä Olkaa eläimiä. Kävelkää moneen kertaan ympäri huonetta matkien eläimiä.
Sitten kaikki menevät riviin ja jokainen sanoo: ”Minun nimeni on (lapsen oma nimi).
Minä olen Jumalan lapsi.”

Pyydä lapsia istumaan hiljaa paikalleen.

Kerro lapsille, että seitsemäntenä päivänä taivaallinen Isä ja Jeesus lepäsivät. He antoivat
lepopäivälle nimen sapatti.

Pyydä lapsia sanomaan sapatti muutamaan kertaan.

Sapatti on pyhä päivä

Lukekaa ääneen 1. Moos. 2:1–2 sekä jae 3 sanoihin ”pyhitti sen” asti. Sano, että kun taivaalli-
nen Isä ja Jeesus saivat valmiiksi maailman ja kaiken siinä olevan luomisen, he siunasivat
seitsemännen päivän. Sen piti olla pyhä päivä, erilainen kuin muut viikon päivät. Sapatti on
päivä, jolloin me lepäämme työstämme ja palvelemme taivaallista Isää ja Jeesusta.

• Mikä päivä viikosta on sapatti?

• Mitä taivaallinen Isä ja Jeesus tekivät sapattina? (Ks. 1. Moos. 2:2.)

Toiminta Pyydä lapsia nostamaan ylös seitsemän sormea. Laske heidän kanssaan seitsemään liikut-
taen samalla sormia sitä mukaa kuin niitä lasketaan. Sano, että kuutena päivänä (heiluttele
kuutta ensimmäistä sormea) me teemme työtä. Seitsemäntenä päivänä (heiluttele seitsemättä
sormea yksinään) me lepäämme työstämme, koska se on sapatti.

Kertomus Näytä kuva 1-35, Mannan kokoaminen, ja kerro israelilaisista ja mannasta kohdan 2. Moos.
16:11–31 mukaan.

Oppiaihe
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Auta lapsia ymmärtämään mannan ihme. Sano, että joka päivä israelilaiset keräsivät ruokaa
vain siksi päiväksi, mutta kuudentena päivänä he keräsivät mannaa kahdeksi päiväksi.
Jos israelilaiset keräsivät liian paljon mannaa jonakin muuna päivänä kuin kuudentena, se
meni pilalle. Seitsemäntenä päivänä, joka oli sapatti, ei mannaa ollut ollenkaan. Sinä päivänä
israelilaiset söivät sen ylimääräisen mannan, jonka he kokosivat kuudentena päivänä.

• Kuinka israelilaiset saivat ruokaa?

• Miksi he eivät keränneet mannaa sapattina?

Lue ääneen kohta 2. Moos. 16:26. Sano, että israelilaisille opetettiin, ettei sapattina saa tehdä
työtä. Sapattina taivaallinen Isä ja Jeesus haluavat meidän ajattelevan Heitä eikä työtämme.
Sapatti on hyvin pyhä päivä taivaalliselle Isälle ja Jeesukselle.

Tähdennä, että sapatti ei ole työpäivä eikä silloin tehdä sellaista, mitä tehdään tavallisena
päivänä, vaan se on päivä, jolloin palvelemme taivaallista Isää ja Jeesusta. Jumalanpalvelus
tarkoittaa sitä, että me ajattelemme taivaallista Isää ja Jeesusta ja teemme sellaista, mikä
osoittaa, kuinka paljon me rakastamme Heitä.

Sapatti on jumalanpalveluspäivä

Auta lapsia ymmärtämään, että sapatti on onnellinen päivä, koska me voimme palvella taivaal-
lista Isää ja Jeesusta monin eri tavoin.

• Miten te olette tänään osoittaneet taivaalliselle Isälle ja Jeesukselle, että te rakastatte Heitä?

Sano, että yksi tärkeä tapa, jolla me voimme palvella taivaallista Isää ja Jeesusta eli osoittaa
Heille, että me rakastamme Heitä, on tulla kirkkoon ja nauttia sakramentti. Näytä kuva 1-8,
Sakramentin jakaminen. Taivaallinen Isä ja Jeesus ovat onnellisia, kun me laulamme ja kuun-
telemme ja kun me olemme hiljaa ja käyttäydymme kauniisti, niin että me voimme kuunnella
opettajia ja tuntea taivaallisen Isän ja Jeesuksen rakkauden meitä kohtaan.

Toiminta Auta lapsia leikkimään seuraava sormileikki:

On hyvä kun kirkkoon tulla saan

On hyvä kun kirkkoon tulla saan (tee kirkontorni panemalla molempien käsien sormenpäät
vastakkain).
Opin kuuntelemaan (nosta käsi kupiksi korvalle)
ja rukoilemaan (risti kädet ja paina pää).
Opin Jeesuksesta taivaassa (osoita ylös)
ja Hänen rakkaudestaan (halaa itseäsi).

Me osoitamme taivaalliselle Isälle ja Jeesukselle, että me rakastamme Heitä, olemalla puhtaita
ja siistejä tullessamme kirkkoon. Meidän pitäisi pestä kasvomme ja kammata tukkamme ja
pukeutua parhaisiin vaatteisiimme.

Toiminta Pyydä lapsia esittämään pantomiimina, kuinka he valmistautuvat lähtemään kirkkoon.

• Miten me palvelemme taivaallista Isää ja Jeesusta, kun me olemme kirkossa?

• Miten me palvelemme taivaallista Isää ja Jeesusta, kun me olemme kotona?

Auta lapsia ymmärtämään, että meidän ei pidä käyttää rahaa tai käydä ostoksilla sapattina.
Meidän ei pidä mennä urheilemaan tai huvittelemaan sapattina. Meidän ei pidä tehdä työtä
pihalla tai puutarhassa eikä mennä kalastamaan tai metsästämään sapattina.

Sano, että on monia asioita, joita voimme tehdä kotona ja pitää sapatin pyhänä päivänä.
Näytä kohdassa ”Valmistelut” ehdotettuja kuvia sopivissa kohden tätä keskustelua.
Me voimme leikkiä perheen kanssa, kuunnella pyhien kirjoitusten kertomuksia, liimata
kuvia perhealbumiin, käydä katsomassa sukulaisia tai sairaita, piirtää kuvia siitä, mistä
olemme kiitollisia, mennä kävelylle perheenjäsenen kanssa, rukoilla, laulaa ja kuunnella
kaunista musiikkia.

Toiminta Anna lasten vuorotellen esittää pantomiimina, mitä heistä on mukavaa tehdä kotona, kun he
pitävät sapatin pyhänä päivänä.

Todistus Kerro lapsille, että taivaallinen Isä ja Jeesus ovat iloisia, kun me tulemme kirkkoon sapattina
ja kun me laulamme, rukoilemme ja kuuntelemme opettajiamme. He ovat myös iloisia, kun me
käyttäydymme kauniisti kotona sapattina. Kerro kunnioittavista asioista, joita sinä teet mielel-
läsi sapattina, ja kerro, kuinka onnelliseksi tunnet itsesi sapattina. Kehota lapsia kertomaan
perheelleen, mitä he ovat oppineet tässä oppiaiheessa.
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VALINNAIS-
TOIMINTAA Käytä muutamia näistä ehdotuksista oppiaiheen aikana.

1. Keksi seuraavaan leikkiloruun jokaiselle lapselle oma säe. Pyydä lapset leikkiin mukaan.

Koska tänään on sunnuntai

Osoita sormellasi lasta ja sano lapsen nimi, kun sanot säkeen ja teet säkeen ehdottamalla
tavalla:

(Lapsen nimi) kuunteli pyhiä kirjoituksia tänään (pane käsi kupiksi korvalle),
(lapsen nimi) kuunteli pyhiä kirjoituksia tänään,
koska tänään on sunnuntai.

Sano säe kustakin lapsesta yllä olevan mallin mukaan:

(Lapsen nimi) rukoili Alkeisyhdistyksessä tänään (risti kätesi, paina pääsi, sulje silmäsi).
(Lapsen nimi) piirsi kuvan tänään (ole piirtävinäsi kädellä paperiin).
(Lapsen nimi) kävi katsomassa jotakuta yksinäistä tänään (kättele lasta, jonka nimen
sanoit).
(Lapsen nimi) tutustui sukuunsa tänään (kuvittele kääntäväsi kirjan sivuja ja katsele kuvia).
(Lapsen nimi) kirjoitti isovanhemmille tänään (ole kirjoittavinasi).
(Lapsen nimi) kuunteli kertomusta tänään (nosta käsi kupiksi korvalle).

2. Kerro lapsille seuraava kertomus omin sanoin:

Pioneerit matkasivat monia kilometrejä päästäkseen Suolajärven laaksoon asumaan.
He saapuivat perille muutama päivä ennen sapattia. Vaikka heidän piti rakentaa taloja ja
kylvää viljaa, he päättivät, etteivät tee työtä sapattina. He ahkeroivat uutterasti ja käänsivät
nopeasti maan ja saivat sen kylvökuntoon. Maa oli kovaa, ja heidän oli kasteltava sitä, niin
että sen voisi kyntää. Lauantai-iltana he kylvivät suuren pellollisen kasviksia. Sunnuntai-
aamuna he menivät sapatin kokouksiin ja kiittivät taivaallista Isää siitä, että Hän toi heidät
uuteen maahan asumaan.

3. Pyydä jokaista lasta piirtämään kuva itsestään sapatinpäivän puuhissa. Pyydä lapsia
kertomaan muille kuvastaan. Kirjoita jokaiseen kuvaan lapsen nimi ja puuha tähän tapaan:
Tommi laulaa Alkeisyhdistyksen lauluja sapattina.

LISÄTOIMINTAA 
NUOREMMILLE 
LAPSILLE 1. Auta lapsia leikkimään seuraava leikki, kun sanot säkeet:

Luominen

Jeesus teki valkeuden (muodosta käsivarsista ympyrä pään yläpuolelle)
ja satehen (nosta kädet ylös sormet alaspäin ja heiluta sormia)
ja kukkaset (tee käsistä kuppi, kämmenet ylöspäin).
Jeesus teki lintuset (pidä peukalot yhdessä ja heiluta sormia lentämistä esittäen),
niin luotiin maailma (ojenna kädet eteen kämmenet ylöspäin ja pane kädet ristiin).

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

Sano, että sen jälkeen, kun maailma oli luotu, taivaallinen Isä ja Jeesus lepäsivät. Sapatti
on päivä, jolloin me lepäämme ja muistamme taivaallista Isää ja Jeesusta.

2. Kerro lapsille, että kun me teemme työmme lauantaina, meidän on helpompaa muistaa
Jeesusta ja taivaallista Isää sunnuntaina. Laulakaa ja leikkikää laulu ”Lauantai” (Lasten
laulukirja, s. 105).

Oppiaihe 15



TAVOITE Auttaa jokaista lasta arvostamaan ja kunnioittamaan fyysistä ruumistaan.

VALMISTELUT 1. Tutki rukoillen lukuja Dan. 1 ja LK 89. Ks. myös Evankeliumin periaatteet (31110 130),
luku 29.

2. Tarvittavat välineet:
a. Raamattu ja Opin ja Liittojen Kirja
b. kuva 1-5, Perhe ja vauva (62307); kuva 1-37, Daniel kieltäytyy kuninkaan ruoasta ja

viinistä (Evankeliumiaiheinen kuvasto 114; 62094); kuva 1-38, Lapset leikkivät pallolla

3. Suorita tarvittavat valmistelut niitä toimintaehdotuksia varten, joita haluat käyttää kohdasta
”Valinnaistoimintaa”.

Huomautus opettajalle: Ole hienotunteinen niitä luokkasi lapsia kohtaan, joilla on fyysisiä
vammoja. Keskity siihen, mitä he voivat tehdä, äläkä heidän vammansa aiheuttamiin rajoi-
tuksiin.

OPPIMISTOIMINTAA Pyydä yhtä lasta pitämään alkurukous.

Huomion herättäminen Pyydä lapsia nousemaan seisomaan. Auta heitä laulamaan ja leikkimään ”Pää, hartiat, polvet,
varpaat” (Lasten laulukirja, s. 129). Laula laulu niin hitaasti, että ehdit osoittamaan tai liikutta-
maan sitä ruumiinosaa, josta kulloinkin on puhe. Esimerkiksi nyökkää päälläsi, kohauta hartei-
tasi, taivuta polvia ja nouse varpaillesi.

Pää, hartiat, polvet, varpaat, pää, hartiat, polvet, varpaat,
pää, hartiat, polvet, varpaat, silmät, korvat, nenä ja suu.

Sano lapsille, että heidän ruumiistaan oli apua tämän laulun laulamisessa.

Taivaallisen Isän suunnitelmaan kuului, että me kaikki saisimme fyysisen ruumiin

Kertaa lasten kanssa ajatus, että kun me elimme taivaassa taivaallisen Isän ja Jeesuksen
Kristuksen kanssa, meillä ei ollut fyysistä ruumista. Me olimme henkiä. Meidän piti tulla maan
päälle saamaan fyysinen ruumis. Taivaallinen Isä suunnitteli, että me syntyisimme maan
päälle ja saisimme maanpäälliset vanhemmat pitämään meistä huolta.

Näytä kuva 1-5, Perhe ja vauva.

• Keitä tässä kuvassa on?

• Kuka suunnitteli, että me tulisimme maailmaan saamaan ruumiin ja perheen?

Toiminta Pyydä lapsia seisomaan ja matkimaan sinua, kun selität, että ruumiimme ulottuu päälaelta
(kosketa päälakea) varpaanpäihin (kosketa varpaita). Kasvomme (hymyile) ja sormemme
(heiluttele sormia) kuuluvat myös ruumiiseemme. Pyydä lapsia kääntymään kerran paikoillaan
ympäri ja istumaan.

Sano, että ruumiimme voi tehdä monia asioita. Jokaisella ruumiinosalla on oma tehtävänsä.

• Mitä voitte tehdä silmillänne?

• Mitä voitte tehdä korvillanne?

• Mitä voitte tehdä suullanne?

• Mitä voitte tehdä käsillänne?

• Mitä voitte tehdä jaloillanne?

Minulla on ruumisOppiaihe
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Toiminta Pyydä lapsia seisomaan ja leikkimään seuraava leikkiloru:

On mulla ihmeellinen ruumis

On mulla ihmeellinen ruumis (kosketa käsillä rintaa),
sen taivaallinen Isä soi.
Hän antoi korvat, joilla kuulen (pane kädet kupiksi korville)
ja silmät, joilla nähdä voi. (Osoita silmiä.)

Voin taputtaa mä käsiäni (taputa käsiä),
ja jaloillani juosta saan (juokse hiljaa paikallasi).
Kun haluan, voin käsilläni
myös varpaitani koskettaa (kumarru ja kosketa varpaita).

Vaan sentään kaikkein ihaninta (istu hiljaa),
kun ajattelen asiaa (kosketa sormella päätä),
on, että taivaallista Isää
ruumiini minun muistuttaa (istu hiljaa paikallesi).

Taivaallinen Isä ja Jeesus Kristus haluavat meidän pitävän huolta ruumiistamme

Sano, että koska ruumiimme on niin tärkeä, taivaallinen Isä ja Jeesus ovat antaneet meille
sääntöjä, jotka auttavat meitä pitämään huolta ruumiistamme ja pitämään sen vahvana ja
terveenä. Näitä sääntöjä sanotaan viisauden sanaksi. Näytä Opin ja Liittojen Kirjaa (tai näytä,
mistä Opin ja Liittojen Kirja alkaa, jos sinulla on yhteisnide). Sano, että viisauden sana on
kirjoitettu tähän pyhään kirjaan.

Keskustelkaa siitä, millainen ruoka viisauden sanan mukaan auttaa meitä pitämään ruu-
miimme terveenä, kuten hedelmät, vihannekset ja vilja. Keskustelkaa sitten siitä, mitä tai-
vaallinen Isä ja Jeesus ovat kieltäneet meitä käyttämästä, niin kuin tupakka, alkoholi ja kahvi.
Auta lapsia ymmärtämään, että kun me noudatamme viisauden sanaa ja syömme oikeaa
ruokaa, taivaallinen Isä ja Jeesus ovat tyytyväisiä meihin ja siunaavat meitä.

Kertomus Kerro, kuinka Daniel söi taivaallisen Isän tahdon mukaista ruokaa kohdan Dan. 1 mukaan.
Näytä sopivassa kohdassa kuva 1-37, Daniel kieltäytyy kuninkaan ruoasta ja viinistä.

• Mitä Daniel teki, kun kuningas käski hänen syödä sellaista, mikä ei ollut hänelle hyväksi?
(Ks. Dan. 1:8, 12–13.)

• Kuinka Danielia ja hänen ystäviään siunattiin, kun he noudattivat taivaallisen Isän hyvää
ruokaa koskevia sääntöjä? (Ks. Dan. 1:15, 17, 20.)

• Mitä hyvää ruokaa te syötte?

• Miksi teidän pitäisi syödä hyvää ruokaa?

• Miltä teistä tuntuu, kun syötte hyvää ruokaa?

Sano, että meidän täytyy tehdä muutakin, että ruumiimme pysyisi terveenä ja voimakkaana.

Näytä kuva 1-38, Lapset leikkivät pallolla.

• Mitä nämä lapset tekevät?

• Miksi on tärkeää harjoittaa ruumistamme?

• Millä muulla tavoin voimme harjoittaa ruumistamme?

Pane kätesi yhteen toiselle puolen päätäsi ja sulje silmäsi ikään kuin nukkuisit.

• Mitä minä teen?

• Miksi on tärkeää saada tarpeeksi unta?

Ole pesevinäsi käsiäsi.

• Mitä minä leikisti teen?

• Milloin meidän pitäisi pestä kätemme?

• Milloin meidän pitäisi käydä pesulla?

• Milloin meidän pitäisi harjata hampaamme?

• Miksi meidän pitää olla puhtaita?

Keskustelkaa muista tärkeistä terveyssäännöistä kuten asianmukaisesta pukeutumisesta
säässä kuin säässä, turvallisuussäännöistä ja raittiista ilmasta.
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Taivaallinen Isä ja Jeesus Kristus haluavat meidän suojelevan ruumistamme

Sano, että taivaallinen Isä ja Jeesus haluavat meidän suojelevan ruumistamme vahingoilta
ja loukkaantumisilta. Kysy lapsilta, seuraavien kysymysten tai vastaavien avulla, millaisiin
vaaroihin he saattavat joutua:

• Mitä voi tapahtua, jos leikitte tulitikuilla?

• Mitä voi tapahtua, jos leikitte kadulla tai autojen lähettyvillä?

• Mitä voi tapahtua, ellette ole varovaisia terävien esineiden kuten veitsien ja saksien
kanssa?

• Miksi me käytämme turvavöitä, kun me ajamme autolla?

Sano, että meidän on suojeltava ruumistamme. Meidän ei pidä tehdä sellaista, mikä on
vaarallista ruumiillemme ja voi vahingoittaa sitä. Sano, että taivaallinen Isä ja Jeesus haluavat,
että me olemme turvassa ja onnellisia. He haluavat meidän pitävän huolta ruumiistamme,
niin että olemme terveitä.

Todistus Kerro, miten kiitollinen olet fyysisestä ruumiista. Kerro, miten kiitollinen olet siitä, että lapset
pitävät huolta ruumiistaan, niin että he voivat olla terveitä ja vahvoja.

VALINNAIS-
TOIMINTAA Käytä muutamia näistä ehdotuksista oppiaiheen aikana.

1. Laula ja leiki lasten kanssa laulu ”Saranat” (Lasten laulukirja, s. 127). Kerro lapsille,
miten kiitollinen olet ruumiista, joka voi tehdä niin paljon.

2. Tuo kuvia erilaisista ruoista ja juomista. Pyydä lapsia päättämään, mitkä niistä ovat hyväksi
ja mitkä pahaksi heidän ruumiilleen. Sano, etteivät hyvätkään ruoat ole meille hyväksi, jos
syömme tai juomme niitä liikaa. Esimerkiksi karamelli maistuu hyvältä, mutta jos syömme
sitä liikaa, tulemme sairaiksi. Näytä lapsille kuvia terveellisistä ruoista ja juomista.

3. Tuo laatikossa tai kassissa tavaroita, jotka auttavat meitä pitämään huolta ruumiistamme.
Tuo puhdistusvälineitä kuten saippua, pesulappu tai pieni pyyhe tai hammasharja.
Tuo jokin ruokatavara, pieni huopa edustamaan unta ja jotakin edustamaan liikuntaa,
esimerkiksi pieni pallo. Anna lapsille vihjeitä yhdestä tavarasta kerrallaan ja anna heidän
arvata, mikä se on. Näytä heille tavara, kun he arvaavat sen oikein. Jatka, kunnes kaikki
tavarat on esitelty.

4. Pyydä lapsia seisomaan ja esittämään pantomiimina, miten he pitävät ruumiinsa siistinä
ja puhtaana. Pyydä heitä pesemään kätensä, harjaamaan hampaansa ja kampaamaan
tukkansa. Pyydä heitä sitten esittämään pantomiimina liikuntamuoto, josta he pitävät,
kuten hyppiminen, naruhyppely, loikkiminen tai pallonheitto.

5. Puhu lasten kanssa siitä, kuinka kaikkien ihmisten ruumis ei ole aivan terve. Me emme
saa pilkata näitä ihmisiä tai osoittaa heitä sormella tai nauraa heille. Kerro siitä, kuinka
meidän tulee kohdella vammaisia (puhua heille, olla ystävällisiä, kohdella heitä normaalisti,
auttaa heitä tarvittaessa).

6. Pyydä jokaista lasta piirtämään kuva itsestään. Kirjoita jokaiseen paperiin otsikoksi
Minä olen kiitollinen ruumiistani.

LISÄTOIMINTAA 
NUOREMMILLE 
LAPSILLE 1. Näytä kuva 1-5, Perhe ja vauva, ja anna lasten puhua siitä.

• Oletteko te olleet joskus vauvoja?

• Osaavatko vauvat kävellä tai puhua?

Muistuta lapsia siitä, että he kerran olivat vauvoja, mutta nyt heidän ruumiinsa on kasvanut
ja he voivat tehdä paljon enemmän. Kun heidän ruumiinsa vielä kasvaa, he pystyvät teke-
mään vielä enemmän.

Näytä kuva 1-16, Jeesus seimessä, ja muistuta lapsia siitä, että Jeesuskin oli kerran vauva.
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2. Näytä suutasi ja sano: ”Tämä on minun suuni.” Kysy sitten: ”Missä sinun suusi on?”, ja
auta lapsia näyttämään omaa suutaan. Toista sama silmien, korvien, nenän, käsien ja
jalkojen kohdalla. Osoita sitten kutakin ruumiinosaa sanomatta sen nimeä ja pyydä lapsia
nimeämään se. Jos lapset osaavat nimetä kaikki nämä ruumiinosat, voit myös kysyä
sellaisten ruumiinosien nimiä, jotka eivät ole yhtä tuttuja, kuten kyynärpää, polvi, ranne
ja nilkka.

3. Keksi yksinkertainen tarina paikkakunnallanne asuvasta lapsesta. Kerro, kuinka lapsi herää
aamulla, pukee päällensä, syö aamiaista ja niin edelleen päivän aikana. Kun puhut kustakin
puuhasta, kysy lapsilta, mitä ruumiinosia lapsi käyttää.

4. Pyydä lapsia nousemaan seisomaan ja laulamaan seuraava laulu ”Lumiukon” (Lasten
laulukirja, s. 121) sävelellä. Menkää kyykkyyn ensimmäisen säkeistön aikana ja nouskaa
venyttelemään toisen säkeistön aikana.

Ennen olin pieni, pieni vauva,
ennen olin pienen pieni niin.

Nyt mä olen suuri, suuri, suuri,
nyt mä olen suuren suuri niin!

Oppiaihe 16



TAVOITE Auttaa jokaista lasta arvostamaan käsiään ja sitä, mitä niillä voi tehdä.

VALMISTELUT 1. Tutki rukoillen kohtia Matt. 19:13–15 ja LK 20:70; 35:6; 42:43–44.

2. Varaa kassi tai laatikko, jossa on tuttuja eri materiaaleista olevia ja erikokoisia tavaroita
kuten kivi, lehti, pala kangasta, lusikka, kampa ja kynä. Varaa tavaroita sen verran,
että jokaiselle lapselle luokassa riittää ainakin yksi.

3. Jos mahdollista, monista viittomakieltä koskeva sivu (oppiaiheen lopussa) jokaiselle
lapselle.

4. Tarvittavat välineet:
a. Raamattu
b. kuva 1-8, Sakramentin siunaaminen (62021); kuva 1-11, Poika kastetaan (62018); kuva

1-12, Tyttö konfirmoidaan (62020); kuva 1-39, Vauvan siunaaminen; kuva 1-40, Sairaan
siunaaminen (62342)

5. Suorita tarvittavat valmistelut niitä toimintaehdotuksia varten, joita haluat käyttää kohdasta
”Valinnaistoimintaa”.

Huomautus opettajalle: Ole hienotunteinen niitä luokkasi lapsia kohtaan, joilla on fyysisiä
vammoja. Keskity siihen, mitä he voivat tehdä, äläkä heidän vammansa aiheuttamiin rajoi-
tuksiin.

OPPIMISTOIMINTAA Pyydä yhtä lasta pitämään alkurukous.

Huomion herättäminen Pyydä yhtä lasta työntämään kätensä laukkuun tai laatikkoon, jonka olet tuonut. Älä anna
hänen katsoa sinne. Pyydä häntä tunnustelemaan yhtä tavaroista, kertomaan, mitä se tuntuu
(pehmeältä, kovalta, sileältä, karkealta), ja arvaamaan sitten, mikä se on. Ota sitten tavara
esiin ja näytä sitä luokalle. Anna muiden lasten tunnustella sitä. Jatka, kunnes jokainen lapsi
on saanut vuoron.

• Millä sinä otit tavaran kassista (laatikosta)?

• Millä sinä tunnustelit tavaraa?

Sano, että kätemme ovat meille suuri siunaus. Me voimme käyttää käsiämme monin tavoin.

Me voimme tehdä paljon käsillämme

Pyydä lapsia nostamaan kätensä ja katsomaan niitä. Puhukaa siitä, mitä lapset voivat tehdä
käsillään. He voivat poimia jotakin sormillaan ja peukalollaan, he voivat pitää jotakin kädes-
sään, he voivat vilkuttaa ja kääntää käsiään kaikkiin suuntiin.

Toiminta Pyydä lapsia vuoron perään nostamaan jokin pieni tavara kuten nappi tai kolikko lattialta
ilman peukaloita. Muistuta lapsia siitä, että jokainen ruumiinjäsenemme on tärkeä.

Toiminta • Kuinka kätenne auttoivat teitä valmistautumaan lähtemään kirkkoon?

Pyydä lapsia esittämään pantomiimina aamutoimia kuten kasvojen pesu, pukeutuminen,
tukan kampaaminen, syöminen ja hampaiden harjaaminen.

• Kuinka kätenne auttavat teitä leikkimään?

Pyydä lapsia esittämään pantomiimina, miten he käyttävät käsiään leikissä kuten pallon
pompotus, nuken syöttäminen, rakennuspalikoilla rakentaminen, hiekkalinnan rakentaminen
tai rummulla lyöminen.

Minä olen kiitollinen käsistäniOppiaihe
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• Kuinka kätenne auttavat teitä tekemään työtä?

Pyydä lapsia esittämään pantomiimina, miten he käyttävät käsiään työntekoon kuten lelujen
keräämiseen, pöydän kattamiseen, vuoteen sijaamiseen tai lemmikkieläimen ruokkimiseen.

• Kuinka kätenne auttavat teitä, kun tulette kirkkoon?

Pyydä lapsia esittämään pantomiimina, miten he käyttävät käsiään kirkossa, kuten kättelemi-
nen, kuvan piteleminen, viittaaminen tai sakramentin nauttiminen.

Auta lapsia ymmärtämään, että kätemme ovat suuri siunaus meille ja että taivaallinen Isä ja
Jeesus haluavat meidän käyttävän käsiämme omaksi avuksemme ja muiden auttamiseen.
Sano, että taivaallinen Isä ja Jeesus eivät halua meidän käyttävän käsiämme epäystävällisiin
tekoihin – lyömiseen tai nipistämiseen tai raapimiseen. He haluavat, että opimme käyttämään
käsiämme oikealla tavalla.

Muut ihmiset käyttävät käsiään auttaakseen meitä

• Kuinka vanhempanne ja muut perheenjäsenet käyttävät käsiään auttaakseen teitä?

Puhu siitä, kuinka perheemme valmistaa ruokaa, pesee vaatteemme, sitoo kengännauhat,
leikkii kanssamme ja tekee paljon muuta meidän hyväksemme.

Sano, että miehet, joilla on pappeus, voivat siunata meitä panemalla kätensä meidän
päämme päälle. Näytä kuvia, jotka on lueteltu kohdassa ”Valmistelut” yksi kerrallaan ja anna
lasten kertoa, mitä eri siunauksia me voimme saada pappeusjohtajien käsien kautta. Auta
heitä ymmärtämään, että me voimme saada siunauksen, kun olemme vauvoja; meidät voi-
daan kastaa, kun olemme kahdeksanvuotiaita; meidät voidaan konfirmoida kasteen jälkeen
ja me voimme saada Pyhän Hengen lahjan; me voimme ottaa vettä ja leipää, jotka pappeu-
denhaltijat siunaavat ja jakavat, sakramentin aikana joka viikko, ja me voimme saada siu-
nauksia, kun olemme sairaina.

Kertomus Avaa Raamattusi kohdasta Matt. 19:13–15 ja kerro, kuinka Jeesus siunasi pieniä lapsia.
Lue ääneen ensimmäinen osa jakeesta 13 (sanaan rukoilisi asti). Puhu siitä, kuinka Jeesus
käytti käsiään siunatakseen lapsia.

Sano, että Jeesus käytti myös käsiään muiden ihmisten auttamiseen monin tavoin kuten
siunaamalla heitä, kun he olivat sairaita, sokeita tai kuuroja.

Kätemme voivat puhua

Viittaa tai vilkuta kädelläsi. Kysy lapsilta, mitä sanoit kädelläsi.

Sano, että on olemassa kuuroja ihmisiä, jotka eivät kuule tai eivät osaa puhua, ja siksi he
viittovat käsillään merkkejä, jotka tarkoittavat sanoja. He puhuvat käsillään. Sitä sanotaan
viittomakieleksi.

Toiminta Käytä oppiaiheen lopussa olevaa monistetta ja opeta lapsia sanomaan amerikkalaisella
viittomakielellä ”isä”, ”äiti” ja ”minä rakastan sinua”. Jos mahdollista, anna jokaiselle lapselle
moniste kotiin vietäväksi ja perheelleen näytettäväksi.

Todistus Nosta kätesi ja kerro, miksi olet kiitollinen niistä. Kehota lapsia kiittämään taivaallista Isää
käsistään ja käyttämään käsiä omaksi ja muiden avuksi.

VALINNAIS-
TOIMINTAA Käytä muutamia näistä ehdotuksista oppiaiheen aikana.

1. Piirrä jokaisen lapsen käden ääriviivat paperiin. Kirjoita jokaiseen paperiin Minä olen
kiitollinen käsistäni, ja anna lasten värittää kätensä ja viedä paperi kotiin.

2. Auta lapsia laulamaan tai sanomaan sanat laulusta ”Kaksi pienoista kättä” (Lasten
laulukirja, s. 126). Leikkikää laulun sanojen mukaan.

3. Jos olosuhteet sallivat, vie lapset ulos koskettamaan erilaisia pintoja kuten tiiltä, sementtiä,
puuta ja ruohoa.
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4. Auta lapsia laskemaan sormensa ja peukalonsa seuraavasti:

Sormien laskeminen

Nosta toinen kätesi ja käytä toisen käden sormea osoittamaan ja laskemaan aloittaen
pienimmästä sormesta.

Yksi, kaksi, kolme, neljä sormea,
ja vielä peukalo lisäksi.
Viisi niitä kädessä on minulla,
kuten taivaan Isä suunnitteli.

Nosta toinen kätesi ja näytä ja laske samalla tavoin.

Yksi, kaksi, kolme, neljä sormea,
ja vielä peukalo lisäksi.
Viisi myös on kädessä toisessa
ja käyttää voin niitä hyväkseni.

Nosta molemmat kädet ja taivuta sormia sitä mukaa kuin lasket niitä.

Kymmenen on sormiani yhteensä.
Yksi, kaksi, kolme, neljä,
viisi, kuusi seitsemän, kahdeksan, yhdeksän, kymmenen.
(Suorista kaikki sormet yhtä aikaa.)
Kaikki ne seisovat nyt pitkinä.

5. Laulakaa laulu ”Hauskaa niin” (Lasten laulukirja, s. 129) muutamaan kertaan. Anna lasten
kertoa kussakin säkeistössä, mitä he voivat tehdä käsillään, kuten pompottelu, poimiminen,
keinuminen, soittaminen tai vilkuttelu.

6. Auta lapsia leikkimään seuraava leikkiloru sanojen mukaisesti:

Minä korkealle kurkotan

Minä korkealle kurkotan
ja kurkotan varpaisiini.
Minä käteni yhteen puristan
ja levitän sormiani.
Nyt puristan käteni nyrkkiin
ja kurkotan eteenpäin,
ja kurkotan taakse.
Sen jälkeen kurkotan taakse,
sitten taputan niitä näin.
Sitten istun ja panen ne syliini
ja siinä ne lepäävät kiltisti.

LISÄTOIMINTAA 
NUOREMMILLE 
LAPSILLE 1. Auta lapsia leikkimään seuraava leikki, kun sanot säkeet:

On kädet mulla hyvät

On kädet mulla hyvät (nosta kädet eteen ja katsele niitä),
ne on kuin ystävät.
Ne kaiken päivää puuhaavat (pese käsiä, pyyhi pölyjä, kampaa, sekoita taikinaa)
ja työskentelevät.
Voi ristissä ne olla (pane kädet ristiin)
tai tahdissa taputtaa (taputa):
kun oikein ne osaavat tehdä,
se minua ilahduttaa!

2. Pyydä lapsia istumaan piiriin. Kuvaile tilanne ja anna lasten esittää pantomiimina, mitä
heidän pitäisi tehdä käsillään tässä tilanteessa.

Esimerkkejä:

Näyttäkää minulle, mitä teidän pitäisi tehdä käsillänne, ennen kuin menette syömään.
Näyttäkää minulle, mitä teidän pitäisi tehdä käsillänne, kun kuuntelette kertomusta.
Näyttäkää minulle, mitä teidän pitäisi tehdä käsillänne, kun teitä pyydetään keräämään
lelut.
Näyttäkää minulle, mitä teidän pitäisi tehdä käsillänne, kun rukoilette.

Sano, että meidän täytyy auttaa käsiämme toimimaan juuri niin kuin niiden pitäisi.
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3. Kertaa lasten kanssa seuraava leikkiloru:

Käsiäsi taputa

Käsiäsi taputa, käsiäsi taputa
aivan niin kuin minä teen.

Olkapäitäs kosketa, olkapäitäs kosketa
aivan niin kuin minä teen.

Polviasi taputa, polviasi taputa
aivan niin kuin minä teen.

Päätäsi nyt pudista, päätäsi nyt pudista
aivan niin kuin minä teen.

Käsiäsi taputa, käsiäsi taputa.
Jätä hiljaa paikoilleen.

Oppiaihe 17
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TAVOITE Auttaa jokaista lasta arvostamaan korviaan ja sitä, mitä niillä voi tehdä.

VALMISTELUT 1. Tutki rukoillen kohtia Mark. 7:32–35 ja KH J. S. Hist. 17.

2. Tarvittavat välineet:
a. Raamattu ja Kallisarvoinen Helmi
b. kuva 1-4, Ensimmäinen näky (Evankeliumiaiheinen kuvasto 403; 62470); kuva 1-41,

Lapsi, jolla on kuulolaite; kuva elävästä profeetasta

3. Suorita tarvittavat valmistelut niitä toimintaehdotuksia varten, joita haluat käyttää kohdasta
”Valinnaistoimintaa”.

Huomautus opettajalle: Ole hienotunteinen niitä luokkasi lapsia kohtaan, joilla on fyysisiä
vammoja. Keskity siihen, mitä he voivat tehdä, äläkä heidän vammansa aiheuttamiin rajoi-
tuksiin.

OPPIMISTOIMINTAA Pyydä yhtä lasta pitämään alkurukous.

Huomion herättäminen Tee seuraava kuiskaten:

Tervehdi jokaista lasta. Ohjaa lapset tekemään, mitä pyydät, kuten istuutumaan, nostamaan
kätensä, laskemaan kätensä ja nostamaan esiin kaksi sormea.

Kysy normaalilla äänelläsi lapsilta, kuinka he tiesivät, mitä tehdä, kun sinä kuiskasit.

• Mikä osa teidän ruumistanne auttoi teitä kuulemaan, mitä minä sanoin?

Korvamme ovat siunaus meille

Laulu Laula tai lausu ensimmäisen ja toisen säkeistön sanat lasten kanssa laulusta ”Kiitos, Isä
taivahan” (Lasten laulukirja, s. 15).

Kiitos, Isä taivahan.
Kaiken meille annoithan.

Silmät, korvat, kädet sain,
Ruoan ja vaatteet Herraltain.

• Mitä me olemme tämän laulun mukaan saaneet taivaalliselta Isältä?

• Mikä näistä auttaa meitä kuulemaan? (Korvamme.)

Pyydä lapsia varovasti tunnustelemaan korviaan. Sano, että se osa, joka korvasta on pään
ulkopuolella, ei auta heitä kuulemaan. Se auttaa ääniä menemään korvan täryonteloon ja
muihin korvan osiin, jotka auttavat heitä kuulemaan.

• Kuinka voimme huolehtia korvistamme?

Sano, että meidän tulee suojella korviamme kovilta ääniltä ja esineiltä, jotka voivat vahin-
goittaa niitä.

Sano, että on monia syitä, miksi kaikkien ihmisten korvat eivät toimi hyvin, niin että he eivät
kuule kaikkia niitä ääniä, joita useimmat ihmiset kuulevat. Jos lapset tuntevat jonkun, jolla on
kuulolaite, voit kertoa siitä. Näytä selittäessäsi kuvaa 1-41, Lapsi, jolla on kuulolaite. Auta lap-
sia ymmärtämään, että ihmiset, jotka eivät voi kuulla, eivät monasti osaa puhuakaan hyvin,
koska ihmiset oppivat puhumaan matkimalla kuulemiaan ääniä.

Toiminta Viito amerikkalaisella viittomakielellä ”Minä rakastan sinua” (ks. oppiaihe 17).

• Muistatteko, mitä tämä tarkoittaa?

Anna lasten viittoa sama.

Oppiaihe

18
Minä olen kiitollinen 
korvistani
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Muistuta heille, että viime viikolla puhuitte siitä, kuinka kädet voivat puhua viittomakieltä.
Auta lapsia ymmärtämään, että kuurot voivat viestiä muilla tavoin kuten viittomakielellä,
kirjoittamalla ja lukemalla huulilta.

Kertomus Kerro Jeesuksesta ja kuurosta miehestä kohdan Mark. 7:32–35 mukaan.

• Miltähän tästä kuurosta miehestä tuntui, kun hän tajusi, että hän pystyi kuulemaan?

Tähdennä sitä, millainen siunaus kuulo on.

Me voimme kuulla korvillamme ääniä

Toiminta Kerro lapsille, että aiotte harjoitella korvien käyttöä.

Pyydä jokaista lasta vuorollaan tulemaan huoneen etuosaan. Kuiskaa lapsen korvaan jokin
tuttu eläin tai esine, joka ääntelee tai josta lähtee ääntä. Pyydä lasta jäljittelemään kyseistä
ääntä luokalle ja muita lapsia arvaamaan, mikä pitää sellaista ääntä. (Sopivia ääniä ovat
lehmän ammunta, koiran haukkuminen, puhelimen pirinä tai autontorven tuuttaus.)

Keskustele lasten kanssa muutamista tärkeistä äänistä, joita he kuulevat korvillaan, kuten
vanhempien kutsut ja äänet, jotka varoittavat meitä, kun olemme vaarassa.

• Mitkä ovat kaikkein mukavimpia ääniä?

Me voimme kuunnella taivaallisen Isän ja Jeesuksen Kristuksen opetuksia

Pyydä lapsia istumaan hiljaa ja kuuntelemaan.

• Mitä kuulette?

Keskustelkaa niistä äänistä, joita he kuulevat, kuten oven avautuminen ja sulkeutuminen,
ihmisten juttelu käytävässä, pianonsoitto tai tuuli.

• Mitä muita ääniä me kuulemme kirkossa?

Sano, että me kuulemme opettajiamme, vanhempiamme, Alkeisyhdistyksen opettajia,
piispaa ja muita johtajia kirkossa.

• Miksi meidän on tärkeää kuunnella näitä ihmisiä?

Sano, että nämä ihmiset auttavat meitä oppimaan, mitä taivaallinen Isä ja Jeesus haluavat
meidän tekevän.

Kertomus Näytä kuva 1-4, Ensimmäinen näky, ja anna lasten kertoa, mitä he muistavat kuvasta.
Avaa Kallisarvoinen Helmi ja lue ääneen, mitä taivaallinen Isä sanoi Joseph Smithille
kohdassa KH J. S. Hist. 17: ”Tämä on minun rakas Poikani. Kuule häntä!”

Anna lasten toistaa lause muutamaan kertaan. Sano, että taivaallinen Isä haluaa meidän
kuulevan, mitä Hän ja Jeesus sanovat. Auta lapsia ymmärtämään, etteivät taivaallinen Isä
ja Jeesus puhu kaikille suoraan, vaan me voimme kuulla vanhempiamme, opettajiamme ja
kirkon johtajia. He voivat kertoa meille, mitä taivaallinen Isä ja Jeesus haluavat meidän tietä-
vän. Pyhä Henki voi myös auttaa meitä tietämään, mitä taivaallinen Isä ja Jeesus haluavat
meidän tekevän.

Näytä kuva elävästä profeetasta.

• Kuka tämä on?

Sano, että taivaallinen Isä ja Jeesus puhuvat meille kirkkomme johtajien kautta, erityisesti
profeettamme ja piispamme kautta. Nämä johtajat kertovat meille, mitä taivaallinen Isä ja
Jeesus haluavat meidän tekevän. Meidän pitää kuunnella heitä tarkoin.

Todistus Kerro, kuinka kiitollinen olet korvistasi ja kuulemisen lahjasta.

VALINNAIS-
TOIMINTAA Käytä muutamia näistä ehdotuksista oppiaiheen aikana.

1. Pyydä lapsia sulkemaan silmänsä ja peittämään ne käsillään. Kosketa yhtä lasta päähän.
Tämän lapsen pitäisi sanoa ”Minä olen kiitollinen korvistani”. Pyydä muita lapsia arvaa-
maan, kenen äänen he kuulivat. Jatka, kunnes jokainen lapsi on saanut vuoron puhua.
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2. Leiki seuraava lasten kanssa:

On mulla ihmeellinen ruumis

On mulla ihmeellinen ruumis (kosketa käsillä rintaa),
sen taivaallinen Isä soi.
Hän antoi korvat, joilla kuulen (pane kädet kupiksi korville)
ja silmät, joilla nähdä voi. (Osoita silmiä.)

Voin taputtaa mä käsiäni (taputa käsiä),
ja jaloillani juosta saan (juokse hiljaa paikallasi).
Kun haluan, voin käsilläni
myös varpaitani koskettaa (kumarru ja kosketa varpaita).

Vaan sentään kaikkein ihaninta (istu hiljaa),
kun ajattelen asiaa (kosketa sormella päätä),
on, että taivaallista Isää
ruumiini minun muistuttaa (istu hiljaa paikallesi).

3. Pyydä lapsia katsomaan yhteen suuntaan, kun seisot heidän takanaan. Tee ääniä käsilläsi
tai jollakin muulla tavoin ja pyydä lapsia arvaamaan, miten saat äänen aikaan. Voit taputtaa
käsiäsi, napsuttaa sormiasi tai soittaa kelloa. Anna lasten kokeilla samojen äänien tuotta-
mista itse.

4. Nauhoita ääniä ulkoa kuten koiran haukuntaa, lintujen laulua tai naurua. Soita nauha
luokassa ja pyydä lapsia kuuntelemaan ja arvaamaan, mitä äänet ovat.

5. Opeta lapsille yksinkertainen laulu tai lause suomalaisella viittomakielellä. Jos tunnet
jonkun, joka osaa suomalaista viittomakieltä, voit pyytää häntä tulemaan luokkaan ja
viittomaan laulu ”Oon lapsi Jumalan” samalla, kun lapset laulavat sen.

6. Istu lasten kanssa piirissä. Kuiskaa lyhyt viesti vieressäsi istuvalle lapselle. Lapsi kuiskaa
viestin seuraavalle ja niin edelleen ympäri piiriä. Viimeinen lapsi sanoo viestin ääneen.
Kerro luokalle viesti, jonka annoit ensimmäiselle lapselle, niin että näette, onko se muut-
tunut.

Kysy toiminnan jälkeen lapsilta, miten he oikein kuulivat viestin. (Korvilla.) Muistuta heitä,
että heidän pitäisi kiittää taivaallista Isää korvistaan.

LISÄTOIMINTAA 
NUOREMMILLE 
LAPSILLE 1. Jos mahdollista, vie lapset ulos. Kehota heitä kuuntelemaan hiljaa korvillaan. Mitä ääniä

he kuulevat? Kun menette takaisin luokkaan, käykää läpi, mitä ääniä he kuulivat.

2. Pyydä lapsia seisomaan ja sanokaa seuraava loru ja tehkää sanojen mukaan:

Kosketa silmiä

Kosketa silmiä,
kosketa suuta,
kosketa varpaita,
kosketa kuuta.

Nosta kätesi
korkealle.
Kenties kuutakin
korkeammalle.

Ja sitten kun istut taas
tuolilla,
on kätesi sen molemmilla
puolilla.

Oppiaihe 18



TAVOITE Auttaa jokaista lasta arvostamaan silmiään ja sitä, mitä niillä voi tehdä.

VALMISTELUT 1. Tutki rukoillen kohtia Joh. 9:1–7 ja 3. Ne. 11:1–17.

2. Tarvittavat välineet:
a. Raamattu ja Mormonin Kirja
b. verho- tai pahvirengas ja kengännauha tai langanpätkä (Jos luokkasi on suuri,

voit tuoda enemmän kuin yhden kumpaakin.)
c. huivi tai liina, jolla voi sitoa silmät
d. kuva 1-43, Jeesus parantaa sokean (Evankeliumiaiheinen kuvasto 213; 62145); kuva

1-44, Jeesus opettaa läntisellä pallonpuoliskolla (Evankeliumiaiheinen kuvasto 316;
62380)

3. Suorita tarvittavat valmistelut niitä toimintaehdotuksia varten, joita haluat käyttää kohdasta
”Valinnaistoimintaa”.

Huomautus opettajalle: Ole hienotunteinen niitä luokkasi lapsia kohtaan, joilla on fyysisiä
vammoja. Keskity siihen, mitä he voivat tehdä, äläkä heidän vammansa aiheuttamiin rajoi-
tuksiin.

OPPIMISTOIMINTAA Pyydä yhtä lasta pitämään alkurukous.

Huomion herättäminen Näytä lapsille, kuinka helppoa on pujottaa kengännauha tai lanka renkaan lävitse, kun silmät
ovat auki. Sulje sitten silmäsi ja yritä pujottaa kengännauha renkaan läpi. Anna jokaisen lap-
sen yrittää vuorollaan.

Silmämme ovat siunaus meille

Sano, että meillä on silmät, niin että voimme lukea ja oppia, tehdä työtä ja leikkiä, ja nähdä
kauniin maailman.

Keskustele lasten kanssa siitä, kuinka heidän elämänsä olisi erilaista, elleivät he pystyisi näke-
mään.

• Kuinka söisitte?

• Mistä tietäisitte, mitä vaatteita teillä on päällä?

• Miten osaisitte mennä huoneesta toiseen?

Toiminta Auta lapsia leikkimään leikkiloru ”Kaks pientä silmää”:

Kaks pientä silmää rips-raps-rips
maailmaa katselee.
Pää ja kädet, varpaatkin
ne minua palvelee,
La-la-laa la-la-laa maailmaa katselee,
kaks pientä silmää rips-raps-rips
ne minua palvelee.

(Julkaisusta Merrily We Sing. © 1948, 1975 Pioneer Press, Inc. [Jackman Music].
Käytetty luvalla.)

Toiminta Pyydä lapsia katsomaan ulos ikkunasta (tai kaunista kuvaa) ja kuvittelemaan, että nyt on
ensimmäinen kerta, kun he kykenevät näkemään. Pyydä heitä puhumaan siitä, mitä he
näkevät. Puhukaa väreistä ja muodoista. Auta lapsia ymmärtämään, millainen siunaus on
kyky nähdä.

• Mitä katselette kaikkein mieluiten?

Minä olen kiitollinen 
silmistäni

Oppiaihe
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Sano, että kaikki ihmiset eivät näe hyvin silmillään. Näiden ihmisten täytyy käyttää silmälaseja
tai piilolaseja, niin että he näkisivät. Toiset ovat sokeita eivätkä näe mitään.

Toiminta Keskustelkaa siitä, kuinka sokeat voivat oppia kulkemaan paikasta toiseen opaskoiran tai
kepin avulla. Sido yhden lapsen silmät ja ole hänen opaskoiransa. Ojenna käsivartesi lapselle,
niin että hän voi pitää siitä kiinni ikään kuin se olisi koiran talutushihna. Johdata lasta ympäri
huonetta. Anna lasten vuorotellen olla sokeita tai opaskoiria.

Kertomus Näytä kuva 1-43, Jeesus parantaa sokean, ja kerro Jeesuksesta ja sokeasta miehestä kohdan
Joh. 9:1–7 mukaan.

• Mitä Jeesus teki tahnalla? (Ks. Joh. 9:6.)

• Mitä tapahtui, kun sokea mies peseytyi altaassa? (Ks. Joh. 9:7.)

• Miltähän sokeasta miehestä tuntui, kun hän pystyi näkemään?

Minä olen kiitollinen taivaalliselle Isälle silmistäni

Toiminta Pyydä lapsia nousemaan seisomaan ja leikkimään seuraava leikki osoittaen kutakin ruumiin-
osaa, kun se mainitaan:

Silmistäni kiitän

Olen kiitollinen silmistä
ja korvista, nenästä, suusta.
Kiitos myös jaloista, käsistä
ja varpaista sekä muusta.

(Mukailtu Lucy Piccon runosta)

Kertomus Kierrätä kuvaa 1-44, Jeesus opettaa läntisellä pallonpuoliskolla, ja pyydä kutakin lasta
sanomaan yksi asia, jonka hän näkee kuvassa. Kerro Jeesuksen käynnistä läntisellä
pallonpuoliskolla kohdan 3. Ne. 11:1–17 mukaan.

• Kenet ihmiset näkivät?

• Miltä ihmisistä tuntui, kun he näkivät Jeesuksen? (Ks. 3. Ne. 11:16–17.)

• Minkä värinen oli Jeesuksen viitta? (Ks. 3. Ne. 11:8.)

Sano, että me emme ehkä näe Jeesusta itse niin kuin nefiläiset, mutta aina kun me näemme
kauniin maailman, me voimme muistaa Hänen rakkautensa meitä kohtaan.

Todistus Kerro lapsille, kuinka kiitollinen olet silmistäsi. Kerro, kuinka kaikki se kaunis, mitä näet joka
päivä, muistuttaa sinua Jeesuksen ja taivaallisen Isän rakkaudesta sinua kohtaan. Muistuta
lapsia siitä, että heidän pitää kiittää taivaallista Isää silmistään.

VALINNAIS-
TOIMINTAA Käytä muutamia näistä ehdotuksista oppiaiheen aikana.

1. Pyydä lapset katsomaan läheltä toistensa silmiä, silmäluomia, kulmakarvoja ja silmäripsiä.
Sano, että silmäluomemme, kulmakarvamme ja silmäripsemme estävät likaa, pölyä ja
hikeä pääsemästä silmiin.

2. Rei’itä ennen luokan alkua terävällä esineellä kuten neulalla paperiin ympyrän ja neliön
ääriviivat. Sido luokassa kunkin lapsen silmät vuorotellen ja pyydä heitä tunnustelemaan
paperin kohoumia ja kertomaan, minkä kuvion ne muodostavat. Sano, että tämä on
samanlaista kuin pistekirjoitus, jota sokeat lukevat.

3. Tee paperipusseista jokaiselle lapselle aukeavat ja sulkeutuvat silmät (ks. kuvitusta oppi-
aiheen lopussa). Kirjoita jokaiseen paperipussiin Minä olen kiitollinen silmistäni. Pyydä
lapsia värittämään silmät ja piirtämään hiukset paperipussillensa. Esitä paperipussien
avulla lasten kanssa pantomiimina tilanteita, jolloin me aukaisemme ja suljemme silmämme
kuten kun heräämme tai menemme nukkumaan, kun rukoilemme tai olemme peloissamme.

4. Jos mahdollista, vie lapset kävelylle luontoon. Pyydä heitä ristimään käsivartensa ja
olemaan hyvin hiljaa, kun he kävelevät, niin että he voivat keskittyä käyttämään silmiään.
Kun he tulevat takaisin luokkaan, pyydä heitä vuorollaan kertomaan, mitä he näkivät.



62

LISÄTOIMINTAA 
NUOREMMILLE 
LAPSILLE 1. Laula tai sano laulun ”Popcornkukkaset” (Lasten laulukirja, s. 118) sanat. Kerro, että

päärynäpuiden kukat ovat popcornin näköisiä.

• Jos menette ikkunaan, niin kuin laulussa sanotaan, niin näettekö popcornkukkasia pääry-
näpuussa? Mitä näette, kun katsotte ulos ikkunasta?

Anna lasten katsoa ulos ikkunasta tai vie heidät hetkeksi ulos. Palatkaa luokkaan ja kerrat-
kaa, mitä he näkivät.

• Millä te näitte sen kaiken? (Silmillä.)

Sano, että meidän pitäisi olla kiitollisia taivaalliselle Isällemme silmistä.

2. Pyydä lapsia seisomaan ja leikkimään seuraava loru sanojen mukaisesti:

Kosketa silmiä

Kosketa silmiä,
kosketa suuta,
kosketa varpaita,
kosketa kuuta.

Nosta kätesi
korkealle.
Kenties kuutakin
korkeammalle.

Ja sitten kun istut taas
tuolilla,
on kätesi sen molemmilla
puolilla.

3. Näytä lapsille pientä esinettä. Sano, että aiot kätkeä sen jonnekin huoneeseen, ja heidän
täytyy silmillään etsiä se. Pyydä lapsia sulkemaan silmänsä ja pane sitten esine sellaiseen
paikkaan, josta se näkyy mutta ei aivan heti. Pyydä lapsia avaamaan silmänsä ja etsimään
esine liikkumatta tai aiheuttamatta ääntä. Pyydä heitä ristimään kätensä, kun he ovat löytä-
neet esineen. Muistuta lapsia siitä, että heidän on oltava hiljaa ja annettava muiden etsiä
esine silmillään. Toista niin monta kertaa kuin haluat.



TAVOITE Auttaa jokaista lasta arvostamaan haju- ja makuaistia.

VALMISTELUT 1. Tutki rukoillen kohtia 2. Moos. 16:11–15, 31 ja LK 59:18–19.

2. Tarvittavat välineet:
a. Raamattu ja Opin ja Liittojen Kirja
b. Pieni näyte hyvältä tuoksuvia ruokatavaroita jokaiselle lapselle (hedelmä, leipää, pipari

tai popcornia). Pane näytteet pussiin. Tarkista lasten vanhemmilta, ettei kukaan lapsista
ole allerginen näille ruoille.

c. Näytteitä happamasta (esimerkiksi sitruunamehua), suolaisesta (esimerkiksi suolaa)
ja makeasta (esimerkiksi sokeria) lasten maisteltavaksi. Tarkista lasten vanhemmilta,
ettei kukaan lapsista ole allerginen näytteille.

d. kuva 1-35, Mannan kokoaminen

3. Suorita tarvittavat valmistelut niitä toimintaehdotuksia varten, joita haluat käyttää kohdasta
”Valinnaistoimintaa”.

Huomautus opettajalle: Ole hienotunteinen niitä luokkasi lapsia kohtaan, joilla on fyysisiä vam-
moja. Keskity siihen, mitä he voivat tehdä, äläkä heidän vammansa aiheuttamiin rajoituksiin.

OPPIMISTOIMINTAA Pyydä yhtä lasta pitämään alkurukous.

Huomion herättäminen Pyydä lapsia sulkemaan silmänsä. Anna jokaisen lapsen haistella pussissa olevia ruokatava-
roita ja arvaamaan, mitä ruokia ne ovat. Kun lapsilla on silmät vielä suljettuina, anna heille
näytteitä suuhun. Anna lasten aukaista silmänsä ja näytä tai kerro heille, mitä he juuri söivät.

• Miltä tämä ruoka tuoksui?

• Miltä tämä ruoka maistui?

Kerro lapsille, että he voivat nauttia ruoasta silloinkin, kun he eivät näe sitä. He pystyivät
tekemään tämän, koska taivaallinen Isä on siunannut heitä haju- ja makuaistilla.

Meillä on nenä, niin että voimme haistaa

• Kuinka me haistamme?

Keskustele lasten kanssa siitä, mitä he ovat haistelleet viikon aikana, kuten valmistumassa
oleva ruoka, raikas ilma sateen jälkeen tai kukat. Kerro lapsille, että meidän pitäisi kiittää
taivaallista Isää hajuaististamme.

• Mitä teistä on mukava haistella?

Toiminta Auta lapsia leikkimään seuraava leikkiloru:

Nenäni

On minulla nenä (kosketa nenää).
Se on kasvoissa (pane kädet poskille)
ihan keskellä,
paikassa parhaassa (piirrä sormella ympyrä nenäsi ympärille).

Nenä niiskuttaa voi (niiskuta nenääsi),
se haistelee näin (hengitä nenän kautta syvään sisään ja ulos).
Taivaan Isää kiitän (pane kädet ristiin)
mä nenästäin.

Oppiaihe
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Meillä on kieli, niin että voimme maistaa

Sano, että taivaallinen Isä on siunannut meitä kielellä, niin että voimme maistaa. Pyydä lapsia
maistamaan hapanta, suolaista ja makeaa, jos he haluavat.

• Mikä on hapanta?

• Mikä on suolaista?

• Mikä on makeaa?

• Mikä maistui mielestänne parhaimmalta?

Näytä Opin ja Liittojen Kirjaa (tai kyseistä nimisivua yhteisnidoksesta). Sano, että tässä
pyhässä kirjassa meille kerrotaan, että kaikki se, mikä tuoksuu ja maistuu hyvältä, on meidän
hyväksemme ja iloksemme (ks. LK 59:18–19).

Kertomus Näytä kuva 1-35, Mannan kokoaminen. Kerro mannasta kohdan 2. Moos. 16:11–15, 31
mukaan.

• Miltä manna maistui? (Ks. 2. Moos. 16:31.)

• Oletteko koskaan maistaneet hunajaa?

• Miltä se maistuu?

Sano, että on paljon sellaista, mitä ei ole turvallista maistaa ilman vanhempien lupaa: jotkut
marjat ja sienet, puhdistusaineet, oudot pullot tai säilykepurkit tai lääkkeet ja pillerit. Ne voivat
tehdä meidät hyvin sairaiksi. Tähdennä, miten tärkeää lapsen on kysyä lupa aikuiselta, ennen
kuin hän maistaa tai syö mitään löytämäänsä.

Todistus Kerro, kuinka kiitollinen olet nenästä, jolla voi haistaa, ja kielestä, jolla voi maistaa. Kehota lap-
sia kiittämään taivaallista Isää haju- ja makuaistista.

VALINNAIS-
TOIMINTAA Käytä muutamia näistä ehdotuksista oppiaiheen aikana.

1. Tuo jotakin, missä on voimakas miellyttävä tuoksu kuten saippua, kukka tai sitruuna, ja
jotakin, mikä ei tuoksu, kuten paperi ja lelu. Pyydä lapsia näyttämään ne tavarat, joita
he voivat haistella. Pyydä yhtä lasta vuorollaan sulkemaan silmänsä, haistelemaan yhtä
esineistä ja arvaamaan, mikä se on. Anna jokaiselle lapselle vuoro.

2. Anna lasten katsoa kieltään peilistä. Sano, että kielessämme on paljon makunystyröitä,
jotka auttavat meitä maistamaan makean, happaman ja suolaisen. Pyydä lapsia maista-
maan vettä. Sano, että kielemme voi auttaa meitä kertomaan myös, onko jokin kosteaa
tai kylmää.

3. Anna lasten piirtää kuva omasta lempiruoastaan. Pyydä lapsia näyttämään kuvansa ja
kertomaan, mikä heidän lempiruokansa on.

4. Ota esiin pieniä näytteitä, jotka näyttävät samanlaisilta mutta maistuvat erilaisilta, kuten
suolaa ja sokeria tai vehnä- ja perunajauhoa. Anna jokaisen lapsen maistaa kutakin.
Kysy sitten lapsilta, miltä kukin niistä maistuu. Keskustelkaa siitä, kuinka aine voi näyttää
samalta mutta maistua erilaiselta. (Tarkista lasten vanhemmilta, ettei kukaan lapsista ole
allerginen millekään aineelle, mitä tuot mukanasi.)

5. Laulakaa laulu ”Me ruuastamme kiitämme” (Lasten laulukirja, s. 18).

LISÄTOIMINTAA 
NUOREMMILLE 
LAPSILLE 1. Piirrä tauluun tai paperiin soikio. Sano, että se esittää kasvoja.

• Mitä puuttuu?

Kun lapset luettelevat silmät, korvat, nenän ja suun, piirrä ne kuvaan. Kertaa sitten, mitä
kukin ruumiinosa voi tehdä. Kerro, kuinka kiitollinen olet taivaalliselle Isälle ruumiistasi.

2. Osoita suutasi ja sano: ”Tämä on minun suuni.” Kysy sitten: ”Missä teidän suunne on?”
ja auta lapsia näyttämään suunsa. Toista sama silmien, nenän, korvien, käsien ja jalkojen
kohdalla. Näytä sitten kutakin ruumiinosaa sanomatta sen nimeä ja pyydä lapsia sano-
maan sen nimi. Jos lapset osaavat nimetä kaikki nämä ruumiinosat, voit kysyä sellaisten
ruumiinosien nimiä, jotka eivät ole heille niin tuttuja kuten kyynärpää, polvi, ranne ja nilkka.
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3. Pyydä lapsia seisomaan ja sanomaan seuraava loru sekä tekemään sanojen mukaisesti:

Kosketa silmiä

Kosketa silmiä,
kosketa suuta,
kosketa varpaita,
kosketa kuuta.

Nosta kätesi
korkealle.
Kenties kuutakin
korkeammalle.

Ja sitten kun istut taas
tuolilla,
on kätesi sen molemmilla
puolilla.

Oppiaihe 20



TAVOITE Auttaa jokaista lasta ymmärtämään ja tunnistamaan tunteita ja oppimaan, kuinka voi olla
iloinen.

VALMISTELUT 1. Tutki rukoillen kohtaa Luuk. 15:11–32.

2. Tarvittavat välineet:
a. Raamattu
b. Hymyilevät/murjottavat kasvot (ks. mallia oppiaiheen lopusta)
c. liitu ja sieni
d. kuva 1-45, Astioiden peseminen; kuva 1-46, Lapset antavat äidille kukkia; kuva 1-47,

Lapset riitelevät; kuva 1-48, Lapset leikkivät rakennuspalikoilla; kuva 1-49, Tuhlaajapoika
(Evankeliumiaiheinen kuvasto 220; 62155)

3. Suorita tarvittavat valmistelut niitä toimintaehdotuksia varten, joita haluat käyttää kohdasta
”Valinnaistoimintaa”.

OPPIMISTOIMINTAA Pyydä yhtä lasta pitämään alkurukous.

Huomion herättäminen Näytä Hymyileviä/murjottavia kasvoja. Laula tai sano laulun ”Hapannaama” (Lasten laulukirja,
s. 128) sanat useaan kertaan lasten kanssa. Anna muutamille lapsille mahdollisuus kääntää
kasvot hymyileviksi tai murjottaviksi kyseisissä kohdissa.

Happamen kun naaman näin,
Säikähtänyt en.
Käänsin sen vain oikein päin
Ja nauroin kanssa sen.

Hapan naama harmittaa,
Elon synkistää.
Hymy kasvot kirkastaa,
Siis lapset, hymyilkää.

Tunteet näkyvät kasvoistamme ja teoistamme

• Miltä teistä tuntuu, kun te hymyilette?

• Miltä teistä tuntuu, kun te rypistätte kulmianne?

Sano, että muut voivat usein tietää, miltä meistä tuntuu, katsomalla meidän kasvojamme.
Pyydä lapsia näyttämään iloinen ilme.

Toiminta Piirrä neljä suurta ympyrää tauluun. Piirrä niihin ilmeet, jotka kuvaavat erilaisia tunteita: iloinen,
surullinen, vihainen ja pelästynyt (ks. alla olevia kuvia). Kun piirrät kunkin naaman, pyydä lap-
sia kuvailemaan, millaisia tunteita kasvoilta näkyy, ja pyydä heitä sitten itse ottamaan iloinen,
surullinen, vihainen ja pelästynyt ilme.

Minulla on tunteitaOppiaihe
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• Mikä saa teidät iloiseksi?

• Mikä saa teidät surulliseksi?

• Mikä saa teidät vihaiseksi?

• Mikä saa teidät pelästymään?

Kerro lapsille tilanteesta, jolloin olet ollut surullinen, vihainen tai peloissasi, ja tilanteesta,
jolloin olet ollut iloinen.

Me voimme oppia hallitsemaan tunteitamme

Sano, että on hyvä näyttää kaikkia erilaisia tunteita, joita meillä on, mutta meidän täytyy
näyttää niitä oikealla tavalla etenkin silloin, kun me olemme vihaisia.

Näytä kuva 1-47, Lapset riitelevät.

• Miltähän näistä lapsista tuntuu?

• Mitähän he sanovat toisilleen?

• Mitä teidän pitäisi tehdä, kun olette vihaisia?

Sano, että vaikka me haluaisimme lyödä, huutaa tai satuttaa toista, kun me olemme vihaisia,
me voimme oppia näyttämään tunteemme kohteliaasti ja ystävällisesti. Kun me lyömme tai
huudamme, me tulemme vain vihaisemmiksi, mutta ystävällisyys auttaa meitä niin, että meistä
tuntuu paremmalta.

Toiminta Anna lasten vuorotellen näytellä kuvassa olevia lapsia. Auta heitä keksimään, mitä kuvan
lapset voisivat sanoa toisilleen sen sijaan, että lyövät tai huutavat. Esimerkiksi: ”Onko nyt
minun vuoroni?”, ”Leikitään vuorotellen”, ”Minusta tuntuu pahalta, kun sinä haukut minua”
tai ”Ei ole hauskaa, kun teet noin”.

Näytä kuva 1-48, Lapset leikkivät rakennuspalikoilla. Selitä, että nämä lapset leikkivät kauniisti
yhdessä ja heillä on iloinen ilme, koska he vuorottelevat leluillaan ja puhuvat ystävällisesti toi-
silleen.

• Kuka voi auttaa teitä, kun olette surullisia, vihaisia tai peloissanne?

Sano, että kun me puhumme äidin, isän tai muiden sellaisten ihmisten kanssa, jotka rakasta-
vat meitä, he voivat auttaa meitä ymmärtämään, miksi meistä tuntuu pahalta. Jos me rukoi-
lemme taivaallista Isää, Pyhä Henki voi auttaa meitä niin, että meistä tuntuu paremmalta.
Pyhä Henki auttaa meitä tietämään, mitä tehdä, niin että voimme taas olla iloisia.

Toiminta Pyydä lapsia nousemaan seisomaan ja leikkimään seuraava leikkiloru muutamaan kertaan:

Tunteeni

Joskus kun olen hyvin surullinen (ota surullinen ilme),
äiti halaa, ja olen taas iloinen (ole halaavinasi ja virnistä iloisesti).

Kun minua oikein suututtaa (ota vihainen ilme),
puhun isälle, ja se helpottaa (kävele paikallasi ja nyökyttele päätäsi ikään kuin puhuisit).

Jos minua joskus pelottaa (ota pelokas ilme),
niin rukous silloin lohduttaa (risti kätesi).

Ja kun menen ulos leikkimään,
olen iloinen taas päivän tään (ota iloinen ilme).

Me olemme iloisia, kun autamme muita

Näytä kuva 1-46, Lapset antavat äidille kukkia.

• Miltähän ihmisistä tässä kuvassa tuntuu?

• Miksi heistä mahtaa tuntua sellaiselta?

• Miltä teistä tuntuu, kun annatte jotakin jollekulle toiselle?

Näytä kuva 1-45, Astioiden peseminen.

• Mitä tämä tyttö tekee?

• Miltähän tästä tytöstä tuntuu? Miksi?

• Miltä teistä tuntuu, kun autatte jotakuta?
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Toiminta Auta lapsia leikkimään seuraava:

Auttaminen tekee iloiseksi

On hauskaa auttaa äitiä (ole panevinasi esiliina eteesi),
hän on niin kiireinen.
Mä pesen astioita (ole tiskaavinasi)
ja vauvaa syöttelen (ole syöttävinäsi vauvaa pullosta).

On hauskaa auttaa isää (ole panevinasi rukkaset käteesi),
hän on niin kiireinen.
Mä kasvimaata hoidan (ole kastelevinasi ja kitkevinäsi),
kitken ja kastelen.

Kun avuksi voin olla,
mä olen iloinen (osoita hymyileviä kasvoja).
Kun toisia mä autan (levitä käsivartesi),
niin silloin oikein teen (nyökyttele päätäsi ja risti kätesi)!

Taivaallinen Isä ja Jeesus haluavat meidän olevan iloisia

Sano, että taivaallinen Isä ja Jeesus haluavat meidän olevan iloisia. He tietävät, että me
voimme olla iloisia, kun me teemme, mitä He käskevät meidän tehdä.

Kertomus Näytä kuva 1-49, Tuhlaajapoika, ja kerro kertomus kohdan Luuk. 15:11–32 mukaan. Selitä, mitä
eri tunteita isä ja pojat tunsivat. Kun kuvailet tunteita, voit pyytää yhtä lasta osoittamaan kysei-
siä kasvoja taulusta. Voit esimerkiksi sanoa: Poika halusi lähteä kotoa ja matkustaa kaukai-
seen maahan. Kun hän lähti, hänen isänsä oli hyvin surullinen. Hetken päästä pojan ystävät
jättivät hänet. Hän tuli surulliseksi. Pian hänellä ei ollut enää yhtään rahaa. Hän oli peloissaan,
koska hän oli nälkäinen eikä kukaan antanut hänelle ruokaa . . . ja niin edelleen.

• Miltähän pojasta tuntui, kun hän palasi kotiin?

• Miksi isä oli iloinen, kun hänen poikansa palasi? (Ks. Luuk. 15:24.)

• Miksi vanhempi veli oli vihainen, kun nuorempi veli palasi kotiin? (Ks. Luuk. 15:28–30.)
Mitä hän voisi tehdä, että hän olisi taas iloinen?

Todistus Vakuuta lapsille, että kaikki ovat joskus iloisia, surullisia, vihaisia tai peloissaan. Meidän tulee
oppia osoittamaan näitä tunteita oikealla tavalla. Muistuta lapsia siitä, että taivaallinen Isä ja
Jeesus haluavat meidän olevan iloisia. Kerro lapsille, kuinka sinä olet iloinen, kun teet, mitä
taivaallinen Isä ja Jeesus haluavat meidän tekevän.

VALINNAIS-
TOIMINTAA Käytä muutamia näistä ehdotuksista oppiaiheen aikana.

1. Pyydä lapsia seisomaan piirissä. Pyydä heitä pitämään suu viivana. Hymyillä ei saa.
Lähetä sitten hymy piirissä eteenpäin hymyilemällä ja sanomalla seuraavasti: ”Minä annan
hymyn (lapsen nimi).” Lapsi, jonka nimen sanoit, hymyilee ja toistaa sanat antaen hymyn
seuraavalle lapselle. Jatkakaa, kunnes kaikki lapset piirissä hymyilevät.

Muistuta lapsia siitä, että kun me hymyilemme muille, he usein hymyilevät meille. Meidän
on vaikeaa olla surullisia, vihaisia tai peloissamme, kun hymyilemme.

2. Laula ”Työtä tehdessäin laulan” (Lasten laulukirja, s. 108) tai ”Auringonsäteeksi Jeesus loi
minut” (Lasten laulukirja, s. 38).

3. Pyydä lapsia miettimään jotakin, mikä tekee heidät iloiseksi. Heitä hernepussi tai muu
pehmeä esine lapselle ja sano: ”(Lapsen nimi) on iloinen, kun ______.” Pyydä lasta täyden-
tämään lause jollakin, mikä tekee hänet iloiseksi, ja heittämään sitten hernepussi takaisin
sinulle. Jatka, kunnes jokainen lapsi on saanut vuoron.

4. Kerro lapsesta, joka auttaa joskus äitiään, kuten tekee jonkin kotityön. Äiti ei tiedä, kuka
auttoi häntä, joten hän kysyy jokaiselta lapselta perheessä, kuka auttoi häntä. Kun hän tulee
lapsen luo, joka teki ystävällisen teon, hän tietää, että juuri tämä lapsi teki sen, koska lapsi
hymyilee koko naamallaan. Lapsi on iloinen, koska hän on tehnyt jotakin ystävällistä.
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LISÄTOIMINTAA 
NUOREMMILLE 
LAPSILLE 1. Auta lapsia leikkimään seuraava loru, kun sinä sanot sen. Leikkikää leikki uudelleen,

jos lapset niin haluavat.

Niin on päivä onnellinen

On mulla kaksi silmää, joilla hyvää tehdä nään (osoita silmiä),
on mulla suu, mi hymyilee ihan yhtenään (hymyile leveästi).
On kaksi korvaa, joilla kuulen toisten sanoja (pane käsi korvalle ja kallista päätä),
on kaksi kättä panemaan paikoilleen leluja (ole poimivinasi leluja lattialta hyllylle).

On kieli, joka puhuu kauniita sanoja (osoita suuta),
ja kiltti olen aina leikeissä, toimissa (osoita sydäntä).
On kaksi jalkaa juoksemaan äidin asialle (osoita jalkoja),
ja niin on päivä onnellinen kaikille.

2. Laula ”Jos sull lysti on” (Lasten laulukirja, s. 125) ja leikkikää se. Toista lisäsäkeistöt kuten
on ehdotettu laulukirjan sivun alalaidassa.

3. Pyydä lapsia tekemään iloinen, surullinen, vihainen ja väsynyt ilme. Sano, että he voivat
kertoa sanoin, miltä heistä tuntuu, eikä heidän tarvitse itkeä tai touhottaa. Kun me
puhumme tunteistamme, meistä tuntuu usein paremmalta.

Oppiaihe 21





TAVOITE Auttaa jokaista lasta tietämään, että taivaallisen Isän lapsina me kaikki voimme tehdä monen-
laista.

VALMISTELUT 1. Tutki rukoillen lukua 1. Sam. 17.

2. Kysy kunkin lapsen vanhemmilta, mitä lapsi osaa tehdä hyvin tai opettelee juuri tekemään.

3. Varaa paperilappuja, joissa on helpot ohjeet kuten taputa käsiä, laske kolmeen, kävele
huoneen ympäri, hyppää, piirrä ympyrä (tauluun tai paperiin), seiso yhdellä jalalla, risti
kädet tai näytä jotakin sinistä. Varaa lappuja ainakin niin paljon kuin luokassa on lapsia.
Muista vammaiset lapset ja varaa sellaisia tehtäviä, joita he osaavat tehdä.

4. Kirjoita jokaisen lapsen nimi erilliseen lappuun.

5. Tarvittavat välineet:
a. Raamattu
b. pieni onkivapa (vapaavalintainen; ks. oppiaihe 11)
c. laatikko, jossa nimilaput ovat (vapaavalintainen)
d. kuva 1-5, Perhe ja vauva (62307); kuva 1-10, Perherukous (62275); kuva 1-38,

Lapset leikkivät pallolla; kuva 1-50, Minä osaan pukeutua; kuva 1-51, Perhe työskentelee
yhdessä (62313); kuva 1-52, Daavid voittaa Goljatin (Evankeliumiaiheinen kuvasto 112;
62073)

6. Suorita tarvittavat valmistelut niitä toimintaehdotuksia varten, joita haluat käyttää kohdasta
”Valinnaistoimintaa”.

Huomautus opettajalle: Ole hienotunteinen niitä luokkasi lapsia kohtaan, joilla on fyysisiä
vammoja. Keskity siihen, mitä he voivat tehdä, äläkä heidän vammansa aiheuttamiin rajoi-
tuksiin.

OPPIMISTOIMINTAA Pyydä yhtä lasta pitämään alkurukous.

Huomion herättäminen Taita paperilaput, joissa on lasten nimet, ja pane ne laatikkoon tai lattialle. Pyydä kutakin lasta
vuorollaan onkimaan vavalla tai kädellään yksi paperilappu. Pyydä lasta, jonka nimilappu
nostettiin, seisomaan viereesi. Kerro luokalle, mitä lapsi osaa tai opettelee tekemään. Toista
sama, kunnes jokaisella lapsella on ollut vuoro valita nimi ja olet kertonut jotakin jokaisesta
heistä. Onnittele lapsia siitä, mitä he osaavat tehdä ja opettelevat tekemään.

Ruumiimme voi tehdä monenlaista

Laulu Laula lasten kanssa ”Oon lapsi Jumalan” (Lasten laulukirja, s. 2).

Oon lapsi Jumalan
Ja saavuin päälle maan
Ja kodin sain ja vanhemmat
Mun tietäin turvaamaan.

Ohjaa, suojaa, kanssain kulje,
Näytä mulle tie.
Opeta mua tekemään
Se, mikä luokseen vie.

• Kuka on teidän henkenne isä?

• Kuka lähetti teidät maailmaan saamaan ruumiin?

Kertaa lasten kanssa ajatus, että taivaallinen Isä suunnitteli, että me tulisimme maailmaan
saamaan ruumiin. Sano, että Hän haluaa meidän oppivan tekemään monenlaista ruumiil-
lamme ja haluaa meidän käyttävän ruumistamme oikein, niin että meistä voi tulla Hänen
kaltaisiaan.

Oppiaihe
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• Mitä te osaatte tehdä käsillänne? Entä jaloillanne? Entä suullanne? Entä silmillänne?

Näytä kuva 1-5, Perhe ja vauva.

• Mitähän tämä vauva osaa tehdä?

Esitä seuraavat kysymykset tai vastaavanlaisia kysymyksiä osoittaaksesi, kuinka paljon lapset
ovat oppineet vauvaikänsä jälkeen.

• Osaako vauva kävellä?

• Osaako vauva puhua?

• Osaako vauva syödä itse?

• Osaako vauva pukea itse?

• Osaako vauva tehdä kuperkeikan?

• Osaako vauva laulaa?

• Osaako vauva ajaa kolmipyöräisellä?

Sano, että lapset kasvavat ja että he oppivat vielä paljon lisää. Näytä yksi kerrallaan kuvat 
1-10, 1-38, 1-50 ja 1-51. Anna yhden lapsen pidellä kuvaa, kun muut selittävät, mitä siinä tapah-
tuu. Kun lapset ovat vastanneet, kiitä heitä kaikesta siitä, mitä he ovat huomanneet ruumiimme
pystyvän tekemään.

Toiminta Anna jokaisen lapsen valita paperilappu, jossa on jokin ohje. Lue ohje ääneen ja pyydä lasta
tekemään sen mukaan. Anna jokaiselle lapselle vuoro.

• Mitä opitte tekemään juuri nyt?

• Mitä haluatte oppia tekemään, kun kasvatte isommiksi?

Kerro lapsille, että olet kiitollinen taivaalliselle Isälle siitä, että meillä on ruumis, joka voi tehdä
paljon.

Taivaallinen Isä voi auttaa meitä monissa asioissa

Kerro lapsille, että joskus meitä pyydetään tekemään sellaista, mikä on vaikeaa.

• Mitä sellaista olette yrittäneet, mikä oli vaikeaa?

• Kuka voi auttaa meitä oppimaan sellaista, mikä on vaikeaa? (Vanhemmat, veljet ja sisaret,
opettajat.)

• Keneltä voimme rukoilla apua, kun meidän on tehtävä jotakin vaikeaa? (Taivaalliselta
Isältä.)

Sano, että Jeesus Kristus voi myös auttaa meitä, kun meidän on vaikea tehdä jotakin.

Kertomus Näytä kuva 1-52, Daavid voittaa Goljatin, ja kerro Daavidista ja Goljatista kohdan 1. Sam.
17 mukaan. Sano, että Jeesus auttoi Daavidia suoriutumaan vaikeasta tehtävästä.

• Kuka pelotti Israelin armeijaa? (Ks. 1. Sam. 17:4–8.)

• Keneltä Daavid uskoi saavansa apua? (Ks. 1. Sam. 17:37.)

Todistus Kerro, kuinka kiitollinen olet taivaalliselle Isälle ruumiistasi ja kaikesta, mitä voit tehdä.
Kehota lapsia pyytämään taivaalliselta Isältä apua, että he osaisivat käyttää ruumistaan
hyvän tekemiseen.

VALINNAIS-
TOIMINTAA Käytä muutamia näistä ehdotuksista oppiaiheen aikana.

1. Laula lasten kanssa ”Hauskaa niin” (Lasten laulukirja, s. 129) ja leikkikää se. Anna lasten
ehdottaa lisäsäkeistöjä.

2. Anna lapsille paperia ja värikynät ja anna jokaisen piirtää yksi tai useampia sellaisia tehtä-
viä, joita hän osaa. Kirjoita jokaisen lapsen paperiin Minä osaan tehdä paljon.

3. Auta lapsia miettimään, mitä he osaavat tehdä kotona jonkun auttamiseksi kuten pöydän
kattaminen, lattian lakaiseminen tai lemmikkieläimen ruokkiminen. Pyydä heitä kertomaan
vanhemmilleen siitä Alkeisyhdistyksen jälkeen, niin että heidän vanhempansa voivat auttaa
heitä suorittamaan tehtävän.

4. Kerratkaa joitakin oppiaiheissa 16–20 olleita toimintaehdotuksia.
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LISÄTOIMINTAA 
NUOREMMILLE 
LAPSILLE 1. Pyydä lapsia seisomaan ja laulamaan seuraava ”Lumiukon” (Lasten laulukirja, s. 121)

sävelellä. Menkää kyykkyyn ensimmäisen säkeistön aikana ja nouskaa venyttelemään
toisen säkeistön aikana.

Kerran olin pieni, pieni vauva,
kerran olin pienen pieni niin.

Nyt mä olen suuri, suuri suuri,
nyt mä olen suuren suuri niin!

Anna lasten puhua siitä, mitä he ovat oppineet sen jälkeen, kun he olivat vauvoja.

2. Hypi, taputa käsiä tai pompi ja kysy lapsilta, mitä teet. Pyydä lapsia sitten tekemään sama
perässä. Anna jokaisen lapsen vuorollaan esittää jotakin toimintaa. Pyydä muita lapsia
arvaamaan, mitä lapsi tekee, ja matkimaan häntä sitten.

Oppiaihe 22



TAVOITE Auttaa jokaista lasta ymmärtämään, että taivaallinen Isä suunnitteli, että jokainen meistä
kuuluu perheeseen, joka tarvitsee ja rakastaa meitä.

VALMISTELUT 1. Tutki rukoillen kohta Luuk. 1:26–35.

2. Tutustu luokkasi lasten perheisiin ja valmistaudu mainitsemaan jotakin myönteistä,
mitä niissä on tapahtunut, kuten uuden vauvan syntymä, lähetystyössä oleva veli tai
sisar tai perheen retki.

3. Tarvittavat välineet:
a. Raamattu
b. liitu ja sieni
c. kuva 1-5, Perhe ja vauva (62307); kuva 1-7, Rakastava perhe; kuva 1-16, Jeesus

seimessä (Evankeliumiaiheinen kuvasto 201; 62495); kuva 1-23, Linnunpoikasia
pesässä; kuva 1-51, Perhe työskentelee yhdessä (62313); kuva 1-53, Perhe pitää
hauskaa (62384)

4. Suorita tarvittavat valmistelut niitä toimintaehdotuksia varten, joita haluat käyttää kohdasta
”Valinnaistoimintaa”.

Huomautus opettajalle: Ota hienotunteisesti huomioon luokkasi lasten perhesuhteet. Auta
lapsia ymmärtämään, ettei ole tärkeää, kuinka monta jäsentä perheessä on, vaan että per-
heenjäsenet rakastavat toisiaan ja pitävät huolta toisistaan.

OPPIMISTOIMINTAA Pyydä yhtä lasta pitämään alkurukous.

Huomion herättäminen Näytä kuva 1-23, Linnunpoikasia pesässä. Anna lasten jutella kuvasta ja pyydä heitä näyttä-
mään linnut ja pesä.

• Kuka rakensi pesän linnunpoikasille?

• Miksi linnunpoikaset tarvitsevat äidin ja isän pitämään niistä huolta? (Ruokkimaan niitä,
pitämään ne lämpiminä ja suojelemaan niitä vaaroilta.)

• Kuka opettaa linnunpoikaset lentämään, kun ne kasvavat isommiksi ja vahvemmiksi?

Sano, että linnunpoikaset kuuluvat perheeseen, joka pitää huolta niiden tarpeista.

Minä kuulun perheeseen

• Miksi teillä on perhe?

• Miksi te tarvitsette perheen huolehtimaan teistä?

Näytä kuva 1-5, Perhe ja vauva. Kertaa, kuinka taivaallinen Isä suunnitteli, että me jokainen
tulemme maailmaan osaksi perhettä. Sano, että kun vauva syntyy, se ei osaa huolehtia itses-
tään. Vauva ei osaa ruokkia tai pukea itseään. Se tarvitsee perheen pitämään siitä huolta.

• Kuka piti teistä huolta, kun te synnyitte?

• Mitä perheenne teki puolestanne, kun te olitte vauvoja?

• Mitä perheenne tekee puolestanne nyt?

• Kuka suunnitteli, että te kuulutte perheeseen?

Auta lapsia ymmärtämään, kuinka onnellinen heidän perheensä oli, kun he syntyivät.
Tähdennä sitä, kuinka paljon heidän vanhempansa ja muut perheenjäsenet rakastavat heitä
ja haluavat heidän olevan onnellisia.

Minä kuulun perheeseenOppiaihe
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Laulu Auta lapsia laulamaan tai sanomaan sanat laulusta ”Oon lapsi Jumalan” (Lasten laulukirja,
s. 2).

Oon lapsi Jumalan,
Ja saavuin päälle maan
Ja kodin sain ja vanhemmat
Mun tietäin turvaamaan.

Ohjaa, suojaa, kanssain kulje,
Näytä mulle tie.
Opeta mua tekemään
Se, mikä luokseen vie.

Näytä kuva 1-16, Jeesus seimessä, ja selitä, että Jeesus syntyi perheeseen tullessaan
maailmaan (ks. Luuk. 1:26–35).

• Keitä ihmisiä tässä kuvassa on?

• Kuka on Jeesuksen äiti?

• Kuka on Jeesuksen isä? (Muistuta lapsia siitä, että taivaallinen Isä on Jeesuksen isä;
Joosef oli hyvä mies, jonka taivaallinen Isä valitsi pitämään huolta Mariasta ja Jeesuksesta.)

• Mitähän Maria ja Joosef tunsivat Jeesusta kohtaan?

• Millähän tavoin Maria ja Joosef pitivät huolta Jeesus-vauvasta?

• Kuka suunnitteli, että Jeesus sai perheen, joka rakasti Häntä ja piti Hänestä huolen?

Taivaallinen Isä ja Jeesus rakastavat jokaista perhettä

Näytä kuva 1-7, Rakastava perhe. Sano, että joissakin perheissä on äiti ja isä ja joissakin vain
toinen vanhemmista. Joissakin perheissä on isovanhemmat tai muita ihmisiä, jotka pitävät
huolta lapsista. Joissakin perheissä on paljon lapsia ja toisissa vain yksi tai ei ollenkaan.
Auta lapsia ymmärtämään, että jokainen perhe on erilainen ja että taivaallinen Isä ja Jeesus
rakastavat jokaista perhettä.

Toiminta Pyydä jokaista lasta kertomaan perheestään. Auta lapsia yksi kerrallaan piirtämään tikku-
ukkoina tauluun perheensä jäsenet. Pyydä lasta sanomaan jokaisen perheenjäsenen nimi
ääneen ja laskemaan sitten perheenjäsenten lukumäärä. Kun lapsi on lopettanut, kerro
luokalle jotakin, mitä olet saanut selville lapsen perheestä.

Taivaallinen Isä ja Jeesus haluavat, että perheenjäsenet osoittavat rakkautta toisiaan
kohtaan

Laulu Auta lapsia laulamaan tai sanomaan sanat laulusta ”Onnellinen perhe” (Lasten laulukirja,
s. 104).

Äiti kulta rakas on,
Isä myöskin verraton.
Jokainen on ystävä
Onnellisessa perheessä.

(Julkaisusta Merrily We Sing. © 1948, 1975 Pioneer Music Press, Inc. [Jackman Music].
Käytetty luvalla.)

• Kuinka te tiedätte, että teidän perheenne rakastaa teitä?

• Mitä te teette osoittaaksenne perheenjäsenille, että te rakastatte heitä?

Näytä kuva 1-53, Perhe pitää hauskaa.

• Onko tämä onnellinen perhe? Mistä tiedätte sen?

• Mitä teistä on mukavaa tehdä perheenne kanssa?

• Miltä teistä tuntuu, kun kaikki ovat ystävällisiä toisilleen?
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Näytä kuva 1-51, Perhe työskentelee yhdessä.

• Mitä tämä perhe tekee?

• Miten te autatte perhettänne?

• Miltä teistä tuntuu, kun te autatte perheenne jäseniä?

Toiminta Pyydä lapsia keksimään erilaisia keinoja, joilla he voivat auttaa perhettään kodissa, kuten
keräämään lelunsa, leikkimään vauvan kanssa tai auttamaan astioiden pesussa. Anna lasten
näytellä keksimänsä ajatukset. Kannusta lapsia auttamaan perhettään viikon aikana.

Todistus Kerro, kuinka kiitollinen olet taivaalliselle Isälle siunauksesta, että kuulut perheeseen.

VALINNAIS-
TOIMINTAA Käytä muutamia näistä ehdotuksista oppiaiheen aikana.

1. Laulakaa uudestaan ”Onnellinen perhe”. Valitse neljä lasta laulun perheeksi. Pyydä heitä
pitelemään kylttejä, jotka kertovat, ketä perheenjäsentä kukin esittää. Seiso lasten takana
ja kosketa kyseisen lapsen päätä, kun laulat tai sanot sanat lasten kanssa. Laulakaa laulu
uudelleen, niin että muut lapset ovat nyt perheen jäseninä. Jatkakaa niin kauan, että jokai-
nen lapsi on saanut vuoron.

2. Kerro lapsille kuningas Benjaminin ohjeista perheille kohdan Moosia 4:14–15 mukaan.
Lue jakeen 15 loppuosa ääneen. Pyydä lapsia ehdottamaan tapoja, joilla perheenjäsenet
voivat rakastaa ja palvella toisiaan.

3. Auta lapsia leikkimään seuraava sormileikki:

Perheeni

Tässä on herttainen äitini (näytä etusormea),
tässä taas pitkä isäni (näytä keskisormea).
Tässä on isoveljeni (näytä nimetöntä)
ja tässä vauvaveljeni (näytä pikkusormea),
pikkuinen ja vallaton.
Arvaapas, kuka tässä on (heiluta peukaloa).
Yks, kaks, kolme, neljä ja viis (kosketa kutakin sormea laskiessasi),
oikein hauska perhe siis!

Auta jokaista lasta näyttämään sormillaan perheensä jäsenmäärä (jos lapsen perheessä
on enemmän kuin kymmenen henkilöä, pyydä toista lasta avuksi). Auta jokaista lasta toista-
maan sormileikin kaksi viimeistä säettä ja laskemaan yhtä moneen kuin hänen perheessään
on jäseniä, ennen kuin hän sanoo: ”oikein hauska perhe siis!”

LISÄTOIMINTAA 
NUOREMMILLE 
LAPSILLE 1. Näytä kuva 1-23, Linnunpoikasia pesässä. Auta lapsia leikkimään leikkiloru ”Linnunpesä”,

kun sanot sanat:

Linnunpesän löysimme (nosta molemmat kädet yhdessä kupin muotoon)
tuolta kuusen oksalta (pidä käsiä pään yläpuolella kaaressa).
Yksi, kaksi, kolme on (kohota yksi, kaksi, kolme sormea)
siinä munia.
Emo istuu pesässään (nosta vasen käsi kupin muotoon, oikea käsi sen päälle)
päällä niitten munien (kohota kolme sormea).
Isälintu lentelee (tee käsilläsi lentoliikkeitä)
perhettänsä suojaten.

2. Auta lapsia leikkimään seuraava leikkiloru, kun sanot sanat:

Perheeni

Ihan samoin kuin pikkulinnuilla (tee lentoliikkeitä käsilläsi)
on oma perhe myös minulla (osoita itseäsi).
Saan siltä ruokaa (ole syövinäsi),
opin leikkimään (hyppää)
ilomielin saan elää taas päivän tään (hymyile iloisesti).
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3. Sano seuraavat sanat tai laula ne minkä tahansa sopivan sävelen mukaan:

Äiti sua rakastaapi,
isäkin, isäkin.
Ihan koko perhe, ihan koko perhe
rakastaa sinua.

Oppiaihe 23



TAVOITE Kannustaa jokaista lasta osoittamaan rakkautta veljiään ja sisariaan kohtaan.

VALMISTELUT 1. Tutki rukoillen kohtaa 2. Moos. 1:22–2:10.

2. Kutsu Alkeisyhdistyksen johtajan luvalla luokkaan joku äiti vauvansa kanssa. Pyydä häntä
kertomaan, kuinka hän pitää huolta vauvasta ja kuinka hän ja hänen perheensä huolehtivat
vauvan turvallisuudesta. Pyydä häntä kertomaan rakkaudesta, jota hän tuntee vauvaansa
kohtaan. Jos äitiä, jolla on vauva, ei saa luokkaan, voit kutsua jonkun äidin kertomaan lap-
sestaan vauvana valokuvien avulla.

3. Tarvittavat välineet:
a. Raamattu
b. vauvanukke
c. kuva 1-2, Mooses kaislakorissa (Evankeliumiaiheinen kuvasto 106; 62063); kuva 1-13,

Joseph Smith (Evankeliumiaiheinen kuvasto 400; 62449)

4. Suorita tarvittavat valmistelut niitä toimintaehdotuksia varten, joita haluat käyttää kohdasta
”Valinnaistoimintaa”.

Huomautus opettajalle: Kun opetat tätä oppiaihetta, ole hienotunteinen niitä luokkasi lapsia
kohtaan, joilla ei ole veljiä tai sisaria.

OPPIMISTOIMINTAA Pyydä yhtä lasta pitämään alkurukous.

Huomion herättäminen Esittele äiti luokalle ja pyydä häntä kertomaan lapsille vauvastaan. Anna lasten esittää äidille
kysymyksiä vauvasta. Pyydä äitiä kertomaan, kuinka innoissaan perhe oli, kun uusi vauva tuli
heidän kotiinsa.

Me rakastamme veljiämme ja sisariamme

• Onko teillä kellään vauvaveljeä tai vauvasiskoa?

Anna niiden lasten, joilla on vauvaveli tai vauvasisko, kertoa vauvasta ja siitä, kuinka perhe
valmistautui uuden vauvan tuloon.

• Onko teillä vanhempia veljiä tai siskoja?

Anna lasten kertoa muutama minuutti veljistään ja sisaristaan. Muistuta lapsia, että puhuit
edellisessä oppiaiheessa siitä, kuinka kaikki perheet ovat erilaisia. Joillakin on monta veljeä ja
siskoa ja toisilla vain muutama tai ei yhtään. Olipa meillä sitten yksi tai monta veljeä ja siskoa,
meidän pitää rakastaa heitä ja olla heille ystävällisiä.

Kertomus Näytä kuva 1-13, Joseph Smith, ja sano, että kirkon ensimmäisellä presidentillä, profeetta
Joseph Smithillä oli Hyrum-niminen veli, jota hän rakasti hyvin paljon. Hyrum ja Joseph olivat
hyviä ystäviä ja auttoivat toisiaan koko elämänsä ajan. Kerro omin sanoin seuraava tapaus,
jolloin Hyrum auttoi Josephia:

Kun Joseph Smith oli nuori poika, hän sairastui vakavasti. Hän sai hyvin tuskallisen tuleh-
duksen jalkaansa. Hänen äitinsä sairastui hoidettuaan häntä yötä päivää ja tarvitsi lepoa.
Josephin isoveli Hyrum kysyi, voisiko hän hoitaa Josephia äidin puolesta. Hyrumin vanhem-
mat tiesivät, että he voivat luottaa siihen, että Hyrum pitää hyvää huolta Josephista, joten
he antoivat luvan. Hyrum istui kärsivän veljensä vuoteen vieressä monta päivää melkein
taukoamatta. Hän piteli Josephin jalkaa käsiensä välissä, sillä se oli ainoa tapa helpottaa
kauheata kipua. (Ks. Lucy Mack Smith, History of Joseph Smith, toim. Preston Nibley, 1954,
s. 55.)

• Mistä te tiedätte, että Hyrum rakasti veljeään Josephia?

Sano, että yksi tapa, jolla me voimme osoittaa rakkautta veljiämme ja siskojamme kohtaan,
on auttaa heitä.

Minä rakastan veljiäni 
ja sisariani

Oppiaihe
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Me autamme veljiämme ja sisariamme

• Kuinka te voitte auttaa veljiänne ja siskojanne?

• Kuinka veljenne ja siskonne auttavat teitä?

Toiminta Kuvaile joitakin tekoja, jotka osoittavat, kuinka lapset voivat suhtautua veljiinsä ja siskoihinsa.
Pyydä lapsia nostamaan peukalonsa ylös, jos kuvattu asia on veljen tai siskon auttamista, ja
pyydä heitä panemaan peukalonsa alaspäin, ellei kuvattu asia ole veljen tai siskon auttamista.
Voit käyttää seuraavia ajatuksia:

• Annatte siskon leikkiä uudella lelullanne.

• Lainaatte veljenne palloa lupaa kysymättä.

• Autatte siskoanne keräämään lelunsa.

• Pyydätte veljeltänne lupaa pelata hänen pallollaan.

• Ette suostu leikkimään siskonne kanssa.

• Olette ystävällisiä, kun veljenne on surullinen.

• Leikitte siskonne kanssa, kun hän on yksinäinen.

Me voimme auttaa vauvaveljen ja vauvasiskon hoidossa

Sano, että joskus on vaikeaa, kun perheeseen syntyy uusi vauva ja vauva vie paljon vanhem-
pien aikaa ja huomiota. Auta lapsia ymmärtämään, että vaikka vanhemmilla on kiire uuden
vauvan kanssa, he silti rakastavat kaikkia muita lapsiaan. Muistuta lapsia siitä, että vauva tar-
vitsee apua melkein kaikessa, kun taas vanhemmat lapset (kuten luokkasi lapset) osaavat jo
tehdä paljon itse ja auttaa myös vauvaveljeään tai -siskoaan.

• Kuinka te voisitte auttaa vanhempianne vauvaveljen tai -siskon hoidossa?

Toiminta Näytä lapsille vauvanuken avulla, kuinka vauvaa pidetään varovasti sylissä. Opeta heille
helppo kehtolaulu tai laula ”Oon lapsi Jumalan” (Lasten laulukirja, s. 2), kun he vuorotellen
pitävät nukkea sylissä.

Oon lapsi Jumalan
Ja saavuin päälle maan
Ja kodin sain ja vanhemmat
Mun tietäin turvaamaan.

Ohjaa, suojaa, kanssain kulje,
Näytä mulle tie.
Opeta mua tekemään
Se, mikä luokseen vie.

Kertomus Sano, että Mooseksella oli isosisko, joka rakasti häntä ja auttoi häntä, kun hän oli vauva.
Kerro kuvan 1-2, Mooses kaislakorissa, avulla Mooses-vauvasta kohdan 2. Moos. 1:22–2:10
mukaan. Tähdennä sitä, kuinka Miriam piti huolta vauvaveljestään.

• Kuinka Miriam auttoi Mooses-vauvaa?

Todistus Kerro, miten tärkeää mielestäsi on se, että veljet ja sisaret auttavat ja rakastavat toisiaan.
Jos mahdollista, kerro omasta lapsuudestasi tilanne, jossa sinä ja veljesi tai sisaresi autoitte
toisianne. Muistuta lapsia siitä, että kun me autamme veljiämme ja sisariamme, me osoitamme
rakastavamme heitä. Kerro, kuinka kiitollinen olet taivaalliselle Isälle siitä, että Hän on antanut
meille perheet.

VALINNAIS-
TOIMINTAA Käytä muutamia näistä ehdotuksista oppiaiheen aikana.

1. Anna lapsille paperia ja väri- tai lyijykynät ja pyydä heitä piirtämään kuva veljistään ja
sisaristaan. Anna lasten vuorotellen näyttää kuvansa ja kertoa veljistään ja siskoistaan.
Pyydä lapsia kertomaan, mitä heistä on mukavaa tehdä veljiensä ja siskojensa kanssa.

2. Hanki kuva jokaisesta lapsesta vauvana ja pyydä lapsia arvaamaan, kuka kukin on.
Palauta kuvat vanhemmille vahingoittumattomina. Muistuta lapsia, joilla on vanhempia
veljiä ja siskoja, siitä, että heidän veljensä ja siskonsa pitivät heistä huolta, kun he olivat
vauvoja.
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3. Laulakaa tai sanokaa sanat laulusta ”Hauskaa niin” (Lasten laulukirja, s. 129) niin, että
käytätte seuraavanlaisia säkeistöjä: ”Auttaminen on hauskaa niin” tai ”Hoitaminen on
hauskaa niin”. Leikkikää laulaessanne sanojen mukaan.

4. Laulakaa tai sanokaa laulun ”Työtä tehdessäin laulan” (Lasten laulukirja, s. 108) ensim-
mäisen säkeistön sanat korvaamalla äiti sanoilla sisko tai veli tai toinen säkeistö laulusta
”Onnellinen perhe” (Lasten laulukirja, s. 104).

5. Tuo valokuva omasta perheestäsi ja kerro lapsille veljistäsi ja siskoistasi. Voit kertoa
joistakin mukavista kokemuksista, joita teillä oli yhdessä.

6. Auta lapsia näyttelemään kertomus Miriamista ja Mooses-vauvasta kaislakorissa
käyttämällä rekvisiittana esimerkiksi vauvanukkea, pientä koria tai laatikkoa, hartiahuivia
tai peittoa.

LISÄTOIMINTAA 
NUOREMMILLE 
LAPSILLE 1. Pane pieni mutta helposti tunnistettava vauvantarvike laukkuun tai isoon sukkaan.

Pyydä lapsia työntämään kätensä laukkuun tai sukkaan ja arvaamaan tunnustelemalla,
mikä esine on.

2. Laulakaa tai sanokaa laulun ”Onnellinen perhe” (Lasten laulukirja, s. 104) molempien
säkeistöjen sanat. Kun laulatte, ottakaa toisianne käsistä kiinni ja liikkukaa piirissä, 
tai leikkikää muuten laulun mukaan.

3. Auta lapsia leikkimään seuraava sormileikki, kun sanot sanat:

Katsos näin tekee vauva:
tap, tap, tap (taputa käsiä).
Katsos näin tekee vauva:
hui-säi-säi (kurkista sormien lomasta).
Katsos näin tekee vauva:
hip, hip, hip (”kävelytä” sormiasi).
Katsos näin tekee vauva:
tuu-tuu-tuu (paina kädet poskeasi vasten).

4. Auta lapsia leikkimään seuraava leikkiloru, kun sanot sanat:

Pieni Mooses-vauva

Pieni Mooses-vauva nukkui venhevuoteessaan (nosta vasen käsi kupiksi ja aseta oikea
etusormi siihen)

ja isosisko vahti häntä kaislapiilostaan (kurkista sormien lomasta).

Sitten tuli prinsessa ja nosti povelleen (kumarru ja nosta vauva syliin),

lasta lupas suojata ja ottaa omakseen (keinuta vauvaa käsivarsilla).

(Eleanor Doan julkaisussa Fascinating Finger Fun. © 1951. Käytetty luvalla.)



TAVOITE Auttaa jokaista lasta rakastamaan perheensä jäseniä ja sukulaisiaan.

VALMISTELUT 1. Tutki rukoillen kohtaa Luuk. 1:36–44, 56.

2. Tarvittavat välineet:
a. Raamattu
b. kuva 1-7, Rakastava perhe; kuva 1-18, Johannes Kastaja kastaa Jeesuksen

(Evankeliumiaiheinen kuvasto 208; 62133); kuva 1-54, Suolajärven temppeli
(Evankeliumiaiheinen kuvasto 502; 62433) tai kuva paikallisesta temppelistä

3. Suorita tarvittavat valmistelut niitä toimintaehdotuksia varten, joita haluat käyttää kohdasta
”Valinnaistoimintaa”.

OPPIMISTOIMINTAA Pyydä yhtä lasta pitämään alkurukous.

Huomion herättäminen Laula lasten kanssa ”Onnellinen perhe” (Lasten laulukirja, s. 104).

Äiti kulta rakas on,
Isä myöskin verraton.
Jokainen on ystävä
Onnellisessa perheessä.

Sisko kulta rakas on,
Veli myöskin verraton.
Jokainen on ystävä
Onnellisessa perheessä.

(Julkaisusta Merrily We Sing. © 1948, 1975 Pioneer Music Press, Inc. [Jackman Music].
Käytetty luvalla.)

Anna lasten kertoa, mitä he tekivät perheensä kanssa menneellä viikolla. Pyydä jokaista lasta
mainitsemaan joku perheensä jäsen kuten isä, äiti, veli tai sisko.

• Keitä muita sukulaisia teillä voi olla?

Isovanhemmat, tädit, sedät ja serkut ovat tärkeitä sukulaisia

Näytä kuva 1-7, Rakastava perhe.

• Miten tämä perhe muistuttaa teidän perhettänne?

• Miten tämä perhe on erilainen kuin teidän perheenne?

• Ketkä tässä kuvassa ovat isoäiti ja isoisä?

Sano, että isovanhemmat ovat äitimme ja isämme vanhemmat. Meillä kaikilla on isovanhem-
mat, vaikka aina emme tunne heitä kovin hyvin, koska he ovat kuolleet tai asuvat kaukana.

• Kuinka moni teistä tuntee isovanhempansa?

• Asuvatko isovanhempanne lähellä vai kaukana?

• Mitä teistä on hauskaa tehdä heidän kanssaan?

Toiminta Leikkikää seuraava leikkiloru. Voitte leikkiä sen uudelleen niin, että korvaat sanan mummi
sanalla ukki, vaari tms.

Sulta suukon saan (kosketa sormilla huulia)
ja halauksenkin (kiedo kädet ympärillesi)
ja hymyn, kun me tavataan (hymyile).
Kunpa yhtä ihana mummo ois (osoita)
kaikilla lapsilla maan (levitä kätesi).

Oppiaihe
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Mulle kirjan luet (ole pitelevinäsi kirjaa)
ja laulun laulat myös (avaa suu kuin laulaisit)
ja kuiskaat: Susta tykkään vaan (nosta kädet kupiksi suun eteen).
Kunpa yhtä ihana mummo ois (osoita)
kaikilla lapsilla maan (levitä kätesi).

• Keitä muita sukulaisia teillä on? (Tätejä, setiä, enoja, serkkuja.)

Selitä lyhyesti, kuinka tädit, sedät, enot ja serkut ovat sukua (esimerkiksi: eno on äidin veli
ja setä on isän veli). Anna lasten kertoa tädeistään, sedistään, enoistaan ja serkuistaan.

Kertomus Näytä Raamattua ja muistuta lapsia siitä, että me voimme lukea siitä Jeesuksen elämästä.
Avaa kohta Luuk. 1:36–44, 56 ja sano, että ennen kuin Jeesus syntyi, Maria meni käymään
serkkunsa Elisabetin luona, joka myös odotti vauvaa. Elisabetin vauva sai nimen Johannes,
ja hän oli Jeesuksen serkku ja ystävä. Kun Johannes ja Jeesus kasvoivat isoiksi, Johannes
kastoi Jeesuksen. Näytä kuva 1–18, Johannes Kastaja kastaa Jeesuksen, ja pyydä lapsia
näyttämään kuvasta Jeesus ja Johannes.

Sukulaiset ovat hyviä ystäviämme

Sano, että kaikki sukulaiset voivat olla hyviä ystäviämme. Jos sinulla on sukulainen, joka on
sinulle rakas, kerro lapsille, mitä tunnet häntä kohtaan.

• Miksi on mukavaa olla sukulaisten kanssa?

Laulu Laulakaa lasten kanssa ”Onnellinen perhe”. Laulakaa säkeistöt niin, että siinä ovat mukana
täti, setä, eno, serkku ja isovanhemmat.

• Mitä te teette tätienne, setienne, enojenne, serkkujenne ja isovanhempienne kanssa?

Kerro lapsille sukukokouksesta tai muusta tilanteesta, jolloin sukusi on kokoontunut yhteen.
Anna lasten kertoa sukujuhlista tai vierailuista, joita he muistavat.

Sano, että taivaallinen Isä ja Jeesus suunnittelivat, että me kuuluisimme perheeseen. Näytä
kuva 1–54, Suolajärven temppeli tai kuva lähimmästä temppelistä. Sano lyhyesti, että jos me
menemme naimisiin temppelissä ja elämme oikein, me voimme olla perheemme ja sukumme
kanssa ikuisesti.

Todistus Kerro lapsille rakkaudestasi sukulaisiasi kohtaan. Tähdennä ajatusta, että perheemme ja
sukumme on meille siunaus. Kannusta lapsia olemaan rakastavia ja ystävällisiä perheensä
jäsenille ja sukulaisilleen.

VALINNAIS-
TOIMINTAA Käytä muutamia näistä ehdotuksista oppiaiheen aikana.

1. Pyydä Alkeisyhdistyksen johtajan luvalla joku luokkasi lasten isovanhemmista tai joku
seurakunnan jäsen, jolla on lapsenlapsia, vierailulle luokkaan. Pyydä vierasta kertomaan
lapsille rakkaudestaan lapsenlapsiaan kohtaan. (Tai voit pyytää jonkun luokan lapsen
tädin, sedän tai serkun puhumaan rakkaudesta kaikkia sukulaisia kohtaan.)

2. Tuo yksi tai useampia kuvia suvustasi, etenkin sellaisia, joissa on isovanhemmat, tätejä,
setiä tai serkkuja. Pyydä lapsia etsimään kuvista sinut tai joku muu, jonka he ehkä tuntevat
(kuten puolisosi tai lapsesi). Kerro lapsille muista kuvissa olevista henkilöistä.

3. Anna jokaiselle lapselle nimilappu, jossa on jonkun sukulaisen nimi kuten ”äiti”, ”isä”, ”veli”,
”sisko”, ”isoäiti”, ”isoisä”, ”setä”, ”täti” tai ”serkku”. (Jos luokassasi on vain muutama lapsi,
käytä vain muutamaa nimilappua; jos lapsia on paljon, useampi lapsi voi saada samanlai-
sen nimilapun.) Pyydä jokaista lasta tulemaan luokan eteen, kun sanot hänen nimilapus-
saan olevan nimen. Sano, että suku on tärkeä ja sen on tarkoitus olla yhdessä. Pyydä lapsia
muodostamaan piiri ja ottamaan käsistä kiinni toisiaan. Pyydä heitä kädet käsissä esimer-
kiksi heiluttamaan käsiään, kävelemään piirissä tai laulamaan ”Onnellinen perhe”.

4. Pyydä jokaista lasta piirtämään kuva isovanhemmistaan tai muista sukulaisistaan.
Kirjoita kuvaan sopiva otsikko kuten Isovanhempani.
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LISÄTOIMINTAA 
NUOREMMILLE 
LAPSILLE 1. Tee laatikko tai kassi, jossa on sydän kuvaamassa rakkautta. Leikkaa yksinkertaisia kuvia

tai piirroksia, jotka kuvaavat perheenjäseniä ja sukulaisia. Kysy lapsilta: ”Ketkä rakastavat
teitä?” Kun lapset vastaavat, pane vastaava kuva laatikkoon tai kassiin yksi kerrallaan.
Kun kaikki kuvat ovat laatikossa tai kassissa, nosta sitä ja sano lapsille: ”Kaikki nämä
ihmiset rakastavat teitä hyvin paljon.”

2. Asettele sukulaisten kuvat (ks. ehdotus 1 yllä) pöydälle tai lattialle. Pyydä lapsia kääntä-
mään selkänsä tai sulkemaan silmänsä, kun otat yhden kuvista pois. Anna lasten arvata,
kuka puuttuu. Leikkikää niin monta kertaa kuin haluat. Pane kaikki kuvat takaisin ja kerro
lapsille, että taivaallinen Isä haluaa perheiden ja suvun olevan yhdessä Hänen kanssaan
jonakin päivänä niin, ettei ketään puutu joukosta.

3. Laula ”Työtä tehdessäin laulan” (Lasten laulukirja, s. 108) käyttäen sukulaisten nimityksiä
äidin paikalla. Anna lasten näytellä pantomiimina, miten he voivat auttaa näitä sukulaisia.

Oppiaihe 25



TAVOITE Auttaa jokaista lasta ymmärtämään, että temppelit ovat pyhiä paikkoja, joissa perhe voidaan
sinetöidä yhteen ikuisesti, ja kannustaa jokaista lasta valmistautumaan temppeliin.

VALMISTELUT 1. Tutki rukoillen kohtia LK 97:15–17 ja 124:37–41. Ks. myös Evankeliumin periaatteet
(31110 130), luku 36.

2. Tarvittavat välineet:
a. Opin ja Liittojen Kirja
b. kuva 1-5, Perhe ja vauva (62307); kuva 1-7, Rakastava perhe; kuva 1-54, Suolajärven

temppeli (Evankeliumiaiheinen kuvasto 502; 62433); kuvia muista temppeleistä (Evanke-
liumiaiheinen kuvasto 505; 62434–62448, 62566–62569, 62583–62601, 62613–62619);
piirrossivu oppiaiheen lopusta

3. Suorita tarvittavat valmistelut niitä toimintaehdotuksia varten, joita haluat käyttää kohdasta
”Valinnaistoimintaa”.

OPPIMISTOIMINTAA Pyydä yhtä lasta pitämään alkurukous.

Huomion herättäminen Näytä kuva 1–54, Suolajärven temppeli, ja kuvia muista temppeleistä, joiden joukossa on,
mikäli mahdollista, kuva lähimmästä temppelistä. Anna lasten kertoa, mitä he tietävät
temppeleistä.

• Oletteko joskus nähneet temppelin?

• Mitä te ajattelette, kun te näette temppelin?

Keskustelkaa siitä, miten kauniita temppelit ovat. Näytä torneja, ikkunoita ja ovia. Sano, että
jokaisen temppelin ulkoseinässä on sanat Herran huone. Kirkon jäsenet menevät temppeliin
oppimaan lisää taivaallisesta Isästä ja Jeesuksesta ja heidän rakkaudestaan meitä kohtaan.

Toiminta Pyydä lapsia nostamaan kätensä pään yläpuolelle temppelin torniksi. Pyydä heitä nousemaan
ja seisomaan suorina ja pitkinä ja kuvittelemaan, että he ovat kauniita temppeleitä. Pyydä
heitä sitten istuutumaan hiljaa.

Temppeli on pyhä paikka

Sano, että temppeli on pyhä paikka (ks. LK 97:15–17). Pyydä lapsia toistamaan sana pyhä.
Tämä tarkoittaa sitä, että temppeli on aivan erityinen paikka, jossa kaikki muistuttaa meitä
taivaallisesta Isästä ja Jeesuksesta.

Kerro lapsille, että jos he pitävät taivaallisen Isän käskyt, he voivat mennä temppeliin, kun he
ovat vanhempia. Selitä, että temppelissä me teemme erityisiä lupauksia taivaalliselle Isälle
totella Hänen käskyjään. Me voimme myös mennä naimisiin temppelissä, ja meidät voidaan
kastaa sellaisten ihmisten puolesta, jotka eivät menneet kasteelle, kun he elivät maan päällä.

Pyydä lapsia nostamaan kolme sormea ja toistamaan kolme asiaa, jotka he voivat tehdä
temppelissä, kun he tulevat vanhemmiksi:

”Temppelissä minä voin tehdä erityisiä lupauksia taivaalliselle Isälle.”

”Temppelissä minä voin mennä naimisiin.”

”Temppelissä minä voin mennä kasteelle muiden puolesta.”

Laulu Pyydä lapsia nousemaan seisomaan ja laulamaan tai sanomaan laulun ”Saan käydä temppe-
liin” (Lasten laulukirja, s. 99) alkuosan sanat ja leikkimään se seuraavasti:

Perhe voi olla 
yhdessä ikuisesti

Oppiaihe
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Kun kasvan, käydä saanhan (kävele paikallasi).
Mä kerran temppeliin (risti kädet ja nosta molemmat etusormet torniksi).
Mua Pyhä Henki kutsuu (paina käsi sydämelle)
Huoneisiin hiljaisiin (nosta käsi korvan taakse ja risti sitten kädet).

(© 1980 Janice Kapp Perry. Käytetty luvalla.)

Sano, että koska temppeli on pyhä paikka, me pidämme siellä valkoisia vaatteita. Vaatteet
muistuttavat meitä siitä, että taivaallinen Isä ja Jeesus haluavat meidän olevan puhtaita ja
valitsevan aina oikein.

• Minkä väriset vaatteet teillä on tänään?

• Minkä värisiä vaatteita te pidätte temppelissä?

Sano, että koska temppeli on pyhä paikka, me olemme siellä kunnioittavia. Me kuiskaamme
tai puhumme hiljaa. Pyydä lapsia kuiskaamaan: ”Minä rakastan taivaallista Isää ja Jeesusta.”
Sano, että me voimme tuntea olomme onnellisiksi ja rauhallisiksi temppelissä, koska me
tunnemme olevamme lähellä taivaallista Isää ja Jeesusta.

Kertomus Kerro seuraava tapaus presidentti Lorenzo Snow’sta omin sanoin:

Lorenzo Snow tiesi, että hänestä tulisi pian kirkon profeetta. Hän meni temppeliin, puki ylleen
valkoiset vaatteet ja polvistui eräässä erityisessä huoneessa rukoukseen. Hän halusi, että
taivaallinen Isä kertoisi hänelle, miten hänen pitäisi johtaa kirkkoa. Hän rukoili ja rukoili mutta
ei saanut vastausta. Kun presidentti Snow oli lähdössä huoneesta, jossa hän oli rukoillut,
Jeesus ilmestyi hänelle. Jeesuksella oli kaunis valkoinen viitta ja hän näytti niin kirkkaalta
ja loistavalta, että presidentti Snow’n oli vaikea katsoa Häntä. Jeesus näytti siltä kuin olisi sei-
sonut puhdasta kultaa olevan jalustan päällä. Jeesus kertoi presidentti Snow’lle ne asiat,
joista tämä oli rukoillut. (Ks. LeRoi C. Snow, ”An Experience of My Father’s”, Improvement Era,
syyskuu 1933, s. 677.)

• Mistähän syystä presidentti Snow rukoili temppelissä eikä jossakin muussa paikassa?
(Koska hänestä tuntui, että hän oli lähempänä taivaallista Isää ja Jeesusta temppelissä.)

Temppelit auttavat perhettä olemaan yhdessä ikuisesti

Näytä kuva 1-5, Perhe ja vauva, ja kuva 1-7, Rakastava perhe. Sano, että temppelit voivat
auttaa perhettä olemaan yhdessä ikuisesti. Kun mies ja nainen menevät naimisiin temppelissä
ja pitävät käskyt, taivaallinen Isä lupaa heille, että he voivat olla toistensa ja kaikkien lastensa
kanssa ikuisesti. Me sanomme, että heidät on sinetöity yhteen perheenä.

• Keitä teidän perheeseenne kuuluu?

• Miltä teistä tuntuu, kun te olette perheenne kanssa?

• Miten perhe voi olla yhdessä ikuisesti?

Vakuuta lapsille, että taivaallinen Isä ja Jeesus rakastavat jokaista perhettä ja haluavat, että
jokainen perhe sinetöidään yhteen ikuisesti. Sano, että perheet, joita ei ole sinetöity temppe-
lissä, voivat valmistautua noudattamalla taivaallisen Isän käskyjä. Sitten he voivat mennä
temppeliin ja heidät voidaan sinetöidä koko perhe yhdessä.

Laulu Laulakaa tai sano lasten kanssa laulun ”Perheeni mulle rakas on” (Lasten laulukirja, s. 98)
kertosäe muutamaan kertaan.

Perhe voi aina yhdessä olla,
Niin Isä päätti sen.
Mä tahdon luonani ain pitää perheeni.
Siihen Herra antoi valtuuden,
Niin, Herra antoi valtuuden.

Minä voin valmistautua temppeliin

Muistuta lapsia siitä, että kaikki, jotka noudattavat taivaallisen Isän käskyjä, voivat mennä
temppeliin. Näytä piirrossivua, joka on oppiaiheen lopussa. Anna lasten keskustella piirrok-
sissa esitetyistä käskyistä. Sano, että kun lapset noudattavat näitä käskyjä, he ovat kelvollisia
menemään temppeliin sitten, kun he ovat vanhempia.
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• Rukoile.

• Tottele vanhempia.

• Rakasta muita.

• Käy kirkossa.

• Maksa kymmenykset.

• Syö terveellistä ruokaa (noudata viisauden sanaa).

• Ole rehellinen.

Todistus Kerro temppelin siunauksista ja siitä, kuinka tärkeätä perheen on olla yhdessä ikuisesti.
Muistuta lapsia siitä, että vanhempien ja taivaallisen Isän käskyjen totteleminen ovat tärkeitä
tapoja valmistautua temppeliin.

VALINNAIS-
TOIMINTAA Käytä muutamia näistä ehdotuksista oppiaiheen aikana.

1. Auta lapsia ymmärtämään, että ikuisesti on hyvin pitkä aika. Voit kertoa heille, että se on
pitempi kuin se aika, joka heidän täytyy odottaa seuraavaa syntymäpäivää tai seuraavaa
lomaa; se on pitempi aika kuin se, jonka vanhin heidän tuntemansa ihminen on elänyt;
se on pitempi aika kuin aika siihen asti, kun Aadam ja Eeva olivat maan päällä. Sano,
että ikuisesti tarkoittaa aina.

Auta lapsia leikkimään seuraava leikki, kun sanot sanat:

Kuinka kauan on ikuisesti?

Kuinka kauan on ikuisesti (osoita päätä kuin ajattelisit)?
Kauemmin se kuin vuosi on (pane nyrkki leuan alle, nojaa kyynärpäällä toiseen käteen),
kauemmin kuin koskaan kesti
harras odotus jouluhun (pane toinen käsi leuan alle, nojaa toisella kyynärpäällä toiseen
käteen).
Kuinka kauan on ikuisesti (osoita päätä kuin ajattelisit)?
Kanssa perheeni rakkahan (halaa itseäsi),
vierii kyllä se kiirehesti (heristä sormea edestakaisin),
mutta ei lopu milloinkaan!

2. Kutsu Alkeisyhdistyksen johtajan luvalla luokkasi jonkun lapsen vanhemmat kertomaan
ajatuksiaan siitä, miten tärkeää on tulla sinetöidyksi temppelissä.

3. Monista jokaiselle lapselle piirrossivu oppiaiheen lopusta. Anna lasten värittää piirrokset.

4. Kutsu Alkeisyhdistyksen johtajan luvalla seurakunnastasi perhe, joka on äskettäin käynyt
temppelissä sinetöitävänä, kertomaan luokalle kokemuksestaan.

LISÄTOIMINTAA 
NUOREMMILLE 
LAPSILLE 1. Auta lapsia leikkimään seuraava leikkiloru, kun sanot sanat:

Minä autan

Sitten kun kasvan suureksi (nouse varpaille ja nosta kädet ylös)
tahdon olla mä muille avuksi.
Minä isääni autan (nosta peukalo),
joka kiltti on
ja äidille apu (nosta etusormi)
olen verraton.
Autan siskoani (nosta keskisormi),
autan veljeäni (nosta nimetön),
avun multa saa
rakkaat ystäväni (nosta pikkusormi).
Tahdon auttaa mä myöskin Jumalaa,
Hänen laillaan toisia rakastaa (pane kädet ristiin).
Tahdon olla kaikille avuksi (levitä kädet)
sitten, kun kasvan suureksi (nouse taas varpaille ja nosta kädet ylös).
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2. Auta lapsia leikkimään seuraava leikkiloru, kun sanot sanat. Leikkikää se niin monta kertaa
kuin haluatte.

Muodostakaa piiri, niin että kaikki seisovat käsi kädessä. Pitäkää toisianne kädestä koko
leikin ajan.

Me kaikki asuimme taivaan Isän kanssa (kaikki tulevat lähelle ja nostavat kätensä piirin
keskelle).
Hän lähetti meidät elämään maan päälle (levittäytykää suureksi piiriksi).
Hän antoi meille perheen, joka rakastaa ja opettaa meitä (tulkaa jälleen yhteen).
Perheemme auttaa meidät takaisin taivaan Isän luo (levittäytykää taas suureksi piiriksi).

3. Piirrä lapsille yksinkertainen kuva temppelistä, niin että he voivat värittää sen.

Oppiaihe 26



Minä voin valmistautua menemään
temppeliin.

Rukoile

Rakasta muita

Tottele vanhempia

Maksa kymmenykset

Ole rehellinen

Käy kirkossa

Syö terveellistä ruokaa



TAVOITE Auttaa jokaista lasta ymmärtämään, että säännöllinen perherukous auttaa perheenjäseniä
pysymään lähellä taivaallista Isää ja toisiaan.

VALMISTELUT 1. Tutki rukoillen kohtia Al. 34:19–27 ja 3. Ne. 18:17–21. Ks. myös Evankeliumin periaatteet
(31110 130), luku 8.

2. Tarvittavat välineet:
a. Mormonin Kirja
b. leikekuva 1-26, isä; leikekuva 1-27, äiti; leikekuva 1-28, nuori tyttö; leikekuva 1-29, 

lähetyssaarnaajaikäinen poika (samat leikekuvat ovat myös Alkeisyhdistyksen havain-
tovälineistössä, leikesarja 1)

c. kuva 1-10, Perherukous (62275); kuva 1-15, Ruoan siunaaminen; kuva 1-44, 
Jeesus opettaa läntisellä pallonpuoliskolla (Evankeliumiaiheinen kuvasto 316; 62380)

3. Suorita tarvittavat valmistelut niitä toimintaehdotuksia varten, joita haluat käyttää kohdasta
”Valinnaistoimintaa”.

OPPIMISTOIMINTAA Pyydä yhtä lasta pitämään alkurukous.

Huomion herättäminen Pyydä lapsia kertomaan, mitä he tekevät perheensä kanssa. Anna jokaiselle lapselle tilaisuus
vastata. Näytä sitten kuva 1–10, Perherukous.

• Mitä tämä perhe tekee?

Sano, että kun me rukoilemme yhdessä perheenä, me teemme niin kuin taivaallinen Isä ja
Jeesus haluavat meidän tekevän. Rukoilemista yhdessä perheenä sanotaan perherukouk-
seksi.

Taivaallinen Isä ja Jeesus Kristus haluavat meidän rukoilevan perheemme kanssa

Kertomus Näytä kuva 1-44, Jeesus opettaa läntisellä pallonpuoliskolla. Kerro kohdan 3. Ne. 18:17–21
mukaan Jeesuksen Kristuksen käynnistä nefiläisten luona ja siitä, kuinka Hän käski heidän
rukoilla. Näytä lapsille Mormonin Kirjaa ja lue kohta 3. Ne. 18:21 ääneen. Auta lapsia ymmärtä-
mään, että Jeesus haluaa meidän rukoilevan perheemme kanssa. Aivan kuten nefiläislapsia
siunattiin perherukouksen kautta, meitä voidaan myös siunata perherukouksen kautta.

Meillä voi olla perherukous joka päivä

Sano, että taivaallinen Isä ja Jeesus haluavat meidän rukoilevan perheemme kanssa joka
aamu ja joka ilta. Yleensä isä tai se, joka on perheen pää, pyytää jotakuta pitämään rukouk-
sen. Kuka tahansa perheestä voi pitää perherukouksen.

• Milloin meidän pitäisi rukoilla perheemme kanssa?

• Kuka voi pitää perherukouksen?

Laulu Laula tai sano laulun ”Perherukous” (Lasten laulukirja, s. 101) sanat.

Tänne polvistukaa piiriin,
On aika rukoilla
Ja kiittää Isää taivaan
taasen siunauksista.

• Mitä me sanomme perherukouksessa?

Sano, että me sanomme samoja asioita perherukouksessa kuin omissa rukouksissamme
aamulla ja illalla. Mutta perherukouksessa me puhumme sellaisista asioista, jotka koskettavat
koko perhettä eivätkä vain meitä.

Oppiaihe
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Kertaa, mitä me sanomme rukoillessamme laulamalla tai sanomalla laulun ”Rukoilen uskossa”
(Lasten laulukirja, s. 147) sanat:

Sanon ensin: ”Rakas Isä taivaan”,
Ja siunauksistani kiitän.
Sitten nöyrästi pyydän, mitä tarvitsen.
Teen sen Jeesuksen nimessä. Amen.

(© 1987 Janice Kapp Perry. Käytetty luvalla.)

• Mitä me sanomme rukouksen alussa?

• Mitä me sanomme rukouksen lopussa?

• Mitä kaikkein muiden pitäisi tehdä, kun rukous on pidetty?

Sano, että kun me sanomme ”aamen” rukouksen jälkeen, me hyväksymme sen, mitä
rukouksessa sanottiin.

Näytä kuva 1-15, Ruoan siunaaminen. Sano, että me rukoilemme yhdessä perheenä myös
silloin, kun me pidämme ruokarukouksen.

• Mitä me sanomme, kun pidämme ruokarukouksen? (Me kiitämme taivaallista Isää ruoasta
ja pyydämme Häntä siunaamaan sen.)

• Kuka voi pyytää taivaallista Isää siunaamaan ruoan?

Laulakaa tai sanokaa uudelleen toinen säkeistö laulusta ”Rukoilen uskossa”.

Me saamme monia siunauksia rukoilemalla yhdessä perheenä

Kertomus Kerro leikekuvien 1-26–1-29 avulla perheestä, joka rukoili yhdessä perheen pojan puolesta,
joka oli lähetystyössä. Voit käyttää seuraavia ajatuksia:

Katariina oli pieni tyttö. Hän rakasti perhettään ja tiesi, että perhe rakasti häntä. Joskus hänen
isoveljensä Pauli esitti hänelle kertomuksia Raamatusta ja Mormonin Kirjasta. Pauli tutki näitä
kirjoja, koska hän halusi lähteä lähetystyöhön ja kertoa muille ihmisille niistä.

Eräänä päivänä Pauli sai kirjeen. Kun hän aukaisi kirjeen, hän sanoi innoissaan: ”Minä lähden
lähetystyöhön!” Muutamaa viikkoa myöhemmin Pauli oli viimein valmis lähtemään. Ennen
kuin hän lähti, perhe polvistui perherukoukseen. Katariinan isä kiitti taivaallista Isää monista
siunauksista, joita perhe oli saanut, ja siitä, että Pauli voi lähteä lähetystyöhön. Hän pyysi
taivaallista Isää siunaamaan Paulia, turvaamaan hänen matkansa ja auttamaan häntä
olemaan hyvä lähetyssaarnaaja. Rukouksen jälkeen Katariinasta tuntui hyvältä. Hän tiesi,
että taivaallinen Isä auttaisi Paulia lähetystyössä. Katariina rukoili perheensä kanssa Paulin
puolesta joka päivä, kun tämä oli lähetystyössä.

Sano, että perheet voivat rukoilla yhdessä jonkun puolesta, joka on sairas, pyytää apua
perheen ongelmissa, rukoilla lähetyssaarnaajan puolesta, joka tarvitsee taivaallisen Isän
apua ja monesta muusta syystä. Sano, että me voimme rukoilla mistä tahansa asiasta, joka
on meistä tärkeä. Auta lapsia kohdan Al. 34:19–27 avulla ymmärtämään, milloin rukoilla.

Lue jälleen ääneen kohta 3. Ne. 18:21. Muistuta lapsia siitä, että Jeesus lupasi, että meitä
siunataan, jos me rukoilemme yhdessä perheenä.

Todistus Todista perherukouksesta. Voit kertoa tilanteesta, jolloin perherukous vahvisti omaa
perhettäsi.

VALINNAIS-
TOIMINTAA Käytä muutamia näistä ehdotuksista oppiaiheen aikana.

1. Leiki lasten kanssa seuraava sormileikki:

Tässä on äiti, joka leikeissä auttaa (nosta peukalo pystyyn).
Tässä on isä, joka työtä tehdä jaksaa (nosta etusormi).
Tässä on veli niin pitkä ja komea (nosta keskisormi).
Tässä on sisko, joka hoitaa ain’ nukkea (nosta nimetön).
Tässä on vauva niin pikkuinen (nosta pikkusormi).
yhdessä polvistumme rukoukseen (purista käsi nyrkkiin).
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2. Heitä tai ojenna pehmeä esine kuten hernepussi tai pallo yhdelle lapselle kerrallaan.
Kun lapset saavat esineen kiinni, pyydä heitä sanomaan jokin asia, josta he voivat kiittää
taivaallista Isää pitäessään perherukouksen. Kun jokainen lapsi on saanut vuoron, leikki-
kää leikki uudelleen niin, että lapset sanovat asioita, joita he voivat pyytää taivaalliselta
Isältä, kun he pitävät perherukouksen.

3. Anna jokaiselle lapselle paperia ja väri- tai lyijykynä. Anna lasten piirtää kuva perheestään
rukoilemassa. Kirjoita kuviin otsikoksi Minä olen onnellinen, kun perheeni rukoilee yhdessä.

4. Sanokaa rukousaiheisen laulun ja kiitoslaulun sanat tämän kirjan sivuilta 10– –11 ja 12
(Children’s Songbook s. 20 ja s. 22).

LISÄTOIMINTAA 
NUOREMMILLE 
LAPSILLE 1. Auta lapsia toistamaan tämä runo säe säkeeltä:

Mä taivaan Isää rakastan
ja Häntä kiittää haluan.
Mua rakastaa Hän, tiedän sen,
ja kuulee lapsen rukouksen.

2. Kerro perheestä, joka rukoilee yhdessä ja saa haluamansa avun. Esimerkiksi perhe voi olla
eksyksissä ja löytää sitten tien; he voivat kadottaa jotakin ja löytää sen; tai joku perheessä
voi olla sairas ja tulla sitten terveeksi. Ehdota, että sen lisäksi, että perhe rukoilee apua, sen
tulisi myös muistaa kiittää rukouksessa sen jälkeen, kun se on saanut tarvitsemansa avun.
Muistuta lapsia siitä, että taivaallinen Isä on iloinen, kun me kiitämme Häntä siunauksista,
jotka Hän antaa meille.

3. Laula tai sano ensimmäisen ja kolmannen säkeistön sanat laulusta ”Kiitos, Isä taivahan”
(Lasten laulukirja, s. 15).

Oppiaihe 27



TAVOITE Vahvistaa jokaisen lapsen halua totella taivaallista Isää ja Jeesusta Kristusta ja totella van-
hempiaan.

VALMISTELUT 1. Tutki rukoillen kohtia Dan. 3; Joh. 14:15; ja Ef. 6:1. Ks. myös Evankeliumin periaatteet
(31110 130), luku 35.

2. Tarvittavat välineet:
a. pyhät kirjoitukset
b. kuva 1-5, Perhe ja vauva (62307); kuva 1-8, Sakramentin jakaminen (62021); kuva 1-9,

Aamurukous (62310); kuva 1-46, Lapset antavat äidille kukkia; kuva 1-55, Vuorisaarna
(Evankeliumiaiheinen kuvasto 212; 62166); kuva 1-56, Kolme miestä tulisessa uunissa
(Evankeliumiaiheinen kuvasto 116; 62093)

3. Suorita tarvittavat valmistelut niitä toimintaehdotuksia varten, joita haluat käyttää kohdasta
”Valinnaistoimintaa”.

OPPIMISTOIMINTAA Pyydä yhtä lasta pitämään alkurukous.

Huomion herättäminen Pyydä kohteliaasti lapsia esimerkiksi nousemaan seisomaan, kääntymään ympäri, kurkotta-
maan korkealle, koskettamaan varpaitaan ja istuutumaan. Kiitä heitä siitä, että he tekivät
kuten pyysit. Sano, että he olivat tottelevaisia. He tottelivat ohjeitasi.

Taivaallinen Isä ja Jeesus haluavat meidän tottelevan vanhempiamme

Näytä kuva 1–5, Perhe ja vauva.

• Mitä näette tässä kuvassa?

Näytä kuvasta vauva ja puhukaa siitä, kuinka jokainen meistä tuli maailmaan vauvana.
Muistuta lapsille, että koska vauvat ovat niin pieniä ja avuttomia, ne tarvitsevat jonkun
vanhemman ja suuremman pitämään niistä huolta.

• Kuka piti teistä huolta, kun te olitte vauvoja?

• Kuka pitää teistä huolta nyt?

Sano lapsille, että ihmiset, jotka pitävät heistä huolta, kuten vanhemmat ja muut perheen-
jäsenet, rakastavat heitä ja haluavat heidän olevan turvassa ja onnellisia.

• Mitä vanhempanne kieltävät teitä tekemästä?

Puhukaa asioista, joita lapset saattavat tehdä ja jotka voisivat vahingoittaa heitä tai tehdä
heidät surullisiksi, kuten leikkiminen kadulla, kuuman lieden koskettaminen, terävän veitsen
ottaminen, juokseminen alas jyrkkää mäkeä tai tappeleminen veljien ja siskojen kanssa.

• Miksi vanhempanne eivät halua teidän tekevän näitä asioita?

Puhukaa siitä, mitä lapset voivat turvallisesti ja iloisina tehdä, kuten leikkiä leluillaan, mennä
vanhempien kanssa eri paikkoihin ja olla ystävällisiä veljilleen ja sisarilleen.

• Miksi vanhempanne antavat teidän tehdä näitä asioita?

• Miksi teidän pitäisi totella vanhempianne?

Sano, että vanhempamme rakastavat meitä ja haluavat meidän tekevän sellaista, mikä pitää
meidät turvassa ja onnellisina.

Toiminta Pyydä lapsia nousemaan seisomaan ja leikkimään seuraava:

Ovat jalkani kovia juoksemaan (juokse hiljaa paikallasi),
kädet leikkivät ahkerasti (heiluttele käsiäsi).
Vaan äiti [tai isä] kun pyytää tulemaan (viittaa kädelläsi),
minä tottelen nopeasti.

Minä osaan olla 
tottelevainen

Oppiaihe
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• Miltä teistä tuntuu, kun te tottelette vanhempianne ja tulette, kun he kutsuvat teitä?

• Miltä teistä tuntuu, kun te teette sellaista, mitä vanhempanne pyytävät teitä tekemään?

Sano, että kun me tottelemme vanhempiamme, me voimme olla onnellisia. Vanhempamme
ovat myös onnellisia, kun me tottelemme.

Kerro lapsille, että taivaallinen Isä ja Jeesus haluavat meidän tottelevan vanhempiamme.
Lue ja selitä kohta Ef. 6:1 lapsille.

Laulu Laulakaa tai sanokaa kaikkien kolmen säkeistön sanat laulusta ”Äidin kutsuessa” (Lasten
laulukirja, s. 71).

Äidin kutsuessa
Heti tottelen.
Kun kaiken aina hyvin teen,
Olen iloinen.

Isän kutsuessa
Heti tottelen.
Kun kaiken aina hyvin teen,
Olen iloinen.

Taivaan Isä siunaa
Päivän jokaisen.
Kun kaiken aina hyvin teen,
Olen iloinen.

Taivaallinen Isä ja Jeesus haluavat meidän tottelevan käskyjä

Näytä kuva 1-55, Vuorisaarna.

• Kuka tässä kuvassa on?

Sano, että kun Jeesus oli maan päällä, Hän opetti ihmisille, mitä taivaallinen Isä halusi heidän
tekevän. Näitä opetuksia sanotaan käskyiksi. Nosta esiin pyhät kirjoitukset. Kerro lapsille,
että käskyt on kirjoitettu pyhiin kirjoituksiin.

Toiminta Avaa Raamattusi ja lue Joh. 14:15. Sano, että Jeesus sanoi nämä sanat. Selitä, että noudattaa
tarkoittaa samaa kuin totella. Pyydä lapsia toistamaan jae kanssasi muutamaan kertaan.

• Mitä käskyjä taivaallinen Isä ja Jeesus haluavat meidän tottelevan?

Kerro seuraavien kuvien avulla joistakin käskyistä, joita lapset voivat totella:

Kuva 1-5, Perhe ja vauva – rakastaa perhettämme

Kuva 1-8, Sakramentin nauttiminen – käydä kirkon kokouksissa

Kuva 1-9, Aamurukous – rukoilla taivaallista Isää

Kuva 1-46, Lapset antavat äidille kukkia – olla ystävällisiä muille

• Mitä taivaallinen Isä tekee, kun me tottelemme Hänen käskyjään?

Taivaallinen Isä siunaa meitä, kun me tottelemme

Kertomus Kerro lyhyesti Sadrakista, Mesakista ja Abed-Negosta kohdan Dan. 3 mukaan. Näytä sopi-
vassa kohdassa kuva 1–56, Kolme miestä tulisessa uunisssa. Sano, että yksi taivaallisen
Isän käskyistä on, että me rukoilemme vain Häntä. Me emme rukoile toisia ihmisiä tai kuvia
tai patsaita. Sano, että Sadrak, Mesak ja Abed-Nego tiesivät taivaallisen Isän käskyt ja halu-
sivat totella niitä. Taivaallinen Isä suojeli näitä miehiä tulelta, koska he tottelivat Häntä. Tuli ei
polttanut heitä.

• Miksi tuli ei vahingoittanut Sadrakia, Mesakia ja Abed-Negoa?

• Miltähän Sadrakista, Mesakista ja Abed-Negosta tuntui, kun taivaallinen Isä suojeli heitä
tulelta?

Todistus Kerro, kuinka tärkeää on totella vanhempiamme ja taivaallista Isää ja Jeesusta. Kerro lapsille,
kuinka käskyjen totteleminen auttaa sinua olemaan onnellinen.
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VALINNAIS-
TOIMINTAA Käytä muutamia näistä ehdotuksista oppiaiheen aikana.

1. Laula tai sano laulusta ”Käskyjä seuraa” (Lasten laulukirja, s. 68) ensimmäinen säkeistö
tai toinen säkeistö laulusta ”Kaksi pienoista kättä” (Lasten laulukirja, s. 126).

2. Anna kunkin lapsen vuorollaan antaa luokalle ohjeita kuten ”nouskaa seisomaan” ja
”nostakaa kädet pään päälle”. Pyydä muita lapsia tottelemaan ohjeita.

3. Käytä oppiaiheen 11 onkivapaa ja valmista paperikaloja, joihin olet kirjoittanut helppoja
ohjeita kuten ”risti kätesi”, ”toista: ’Jeesus sanoi: Jos te minua rakastatte, te pidätte minun
käskyni’”, ”kävele hiljaa huoneen ympäri”, ”hymyile muille lapsille” ja ”auta luokkaa laula-
maan ’Oon lapsi Jumalan’”. Anna jokaisen lapsen vuorollaan onkia paperikala ja totella
kalaan kirjoitettua ohjetta.

4. Kertaa kertomus Nooasta ja tähdennä sitä, että Nooa ja hänen perheensä pelastuivat
vedenpaisumukselta, koska he tottelivat käskyjä.

5. Anna jokaiselle lapselle pala paperia, johon olet piirtänyt onnelliset kasvot ja kirjoittanut
sanat Minä olen onnellinen, kun tottelen. Anna lasten värittää kasvot.

LISÄTOIMINTAA 
NUOREMMILLE 
LAPSILLE 1. Auta lapsia leikkimään seuraava sormileikki:

Pieniä sormia kiireisiä (nosta käsi nyrkissä eteesi),
kuka auttaisi tottelemaan?
”Minä.” ”Minä.” ”Minä.” ”Minä.” ”Minä.” (Nosta sormi kunkin ”Minän” kohdalla, kunnes
kaikki sormet on pystyssä.)
sanovat sormet vuorollaan.

2. Tuo tavaroita, jotka suojaavat, kuten kenkiä, hattuja ja hansikkaita. Kysy lapsilta, millaista
suojaa kukin niistä antaa (esimerkiksi kengät suojaavat jalkojamme kiviltä, hattu suojaa
päätämme kylmältä ja silmiä auringolta). Kerro lapsille, että kun me tottelemme vanhem-
piamme, meitä suojellaan. Puhukaa joistakin säännöistä ja siitä, kuinka ne suojaavat meitä.

3. Nosta kätesi ja näytä lapsille, kuinka pystyt liikuttelemaan sormiasi. Pyydä lapsia nosta-
maan kätensä, liikuttelemaan sormiaan ja avaamaan ja sulkemaan nyrkkinsä. Sano, että
me voimme liikuttaa omia käsiämme ja sormiamme mutta emme kenenkään muun. Sano,
että me voimme käskeä käsiämme tottelemaan, kun joku pyytää meitä tekemään jotakin.
Kun teemme niin, me olemme iloisia ja onnellisia.

4. Auta lapsia leikkimään seuraava leikkiloru, kun sanot sanat:

On kädet mulla hyvät

On kädet mulla hyvät; ne on kuin ystävät (nosta kädet eteen ja katsele niitä).
Ne kaiken päivää toimivat ja työskentelevät (pese käsiä, pyyhi pölyjä, kampaa, sekoita
taikinaa).
Voi hiljaa ne ristissä olla (risti kädet) tai tahdissa taputtaa (taputa):
kun tekevät sitä mikä oikein on, se minua ilahduttaa!



TAVOITE Auttaa jokaista lasta ymmärtämään, että kun me teemme jotakin väärää, meidän pitäisi pyytää
anteeksi ja yrittää korjata se paha, mitä olemme tehneet.

VALMISTELUT 1. Tutki rukoillen kohtaa Moosia 27:8–37.

2. Tarvittavat välineet:
a. Mormonin Kirja
b. pieni lelu, joka mahtuu taskuun

3. Suorita tarvittavat valmistelut niitä toimintaehdotuksia varten, joita haluat käyttää kohdasta
”Valinnaistoimintaa”.

OPPIMISTOIMINTAA Pyydä yhtä lasta pitämään alkurukous.

Huomion herättäminen Kun lapset astuvat huoneeseen tai kerääntyvät oppiaihetta varten, tee tahallasi virheitä
järjestäessäsi luokkaa tai valmistaessasi oppituntia. Voit

• pudottaa jotakin lattialle

• asettaa tuolit nurin päin

• näyttää kuvaa ylösalaisin

• alkaa kirjoittaa tauluun tai paperiin jotakin ja pyyhkiä sen pois tai vetää viivat sen yli.

Sano jokaisen virheen jälkeen: ”Anteeksi, tein virheen.” Korjaa sitten virhe.

Kysy lapsilta, huomasivatko he kaikki virheet, joita teit. Sano, että kaikki tekevät virheitä.

Joskus me teemme sellaista, mikä on väärin

Sano, että kun me kasvamme ja opettelemme valitsemaan oikein, me teemme joskus vääriä
valintoja. Ne eivät ole vain sellaisia virheitä kuin kuvan näyttäminen ylösalaisin. Joskus me
teemme jotakin sellaista, mitä taivaallinen Isä ja Jeesus ja vanhempamme eivät halua meidän
tekevän. Kun teemme vääriä valintoja, meistä tulee onnettomia ja me teemme muut ihmiset
surullisiksi.

Kertomus Kerro seuraava kertomus omin sanoin ja käytä pientä lelua havaintovälineenä:

Terosta ja Matista oli hauskaa leikkiä Matin kotona. Tero piti Matin leluista ja toivoi, että ne
olisivat olleet hänen. Tero päätti lainata muutamia leluja ja pani ne taskuunsa kysymättä lupaa
Matilta.

Kun Tero leikki leluilla kotona, hänellä ei ollutkaan enää niin hauskaa. Hänen äitinsä kysyi,
miksi hän oli onneton. Tero kertoi äidille, että hän oli lainannut Matin leluja pyytämättä lupaa ja
että nyt hänestä tuntui pahalta.

Teron äiti sanoi, että oli väärin ottaa sellaista, mikä kuului toiselle. Hän kysyi, miten Tero voisi
korjata väärän valinnan. Tero halusi viedä lelut takaisin, mutta hän pelkäsi, että Matti suuttuisi
hänelle. Teron äiti sanoi, että vaikka Matti suuttuisi, niin olisi oikein palauttaa lelut. Hän sanoi
myös, että jos Tero pyytäisi Matilta anteeksi, hänellä ei olisi enää paha mieli siitä, mitä hän oli
tehnyt.

Tero vei lelut takaisin Matille. Hän sanoi olevansa pahoillaan siitä, että oli ottanut lelut ilman
lupaa, ja lupasi, ettei tekisi niin enää koskaan. Matti oli iloinen siitä, että Tero toi lelut takaisin.
Tero oli iloinen siitä, että oli puhunut totta ja korjannut tekonsa. (Mukailtu Pat Grahamin kerto-
muksesta ”Travis Repents”, Friend, maaliskuu 1987, s. 40–41.)

• Mitä väärää Tero teki?

• Miltä Terosta tuntui, kun hän otti Matin lelut?

Oppiaihe
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Sano, että kun me teemme väärin, meistä tuntuu pahalta. Sillä tavoin taivaallinen Isä auttaa
meitä tietämään, että me olemme tehneet väärin.

• Mitä Tero teki päästäkseen eroon pahasta olosta?

• Miltä Terosta tuntui, kun hän palautti Matin lelut ja pyysi anteeksi?

Meidän pitää pyytää anteeksi

• Miltä teistä tuntuu, kun te teette väärin?

• Miten te voitte päästä eroon pahasta olosta?

Auta lapsia ymmärtämään, että kun me tiedämme tehneemme jotakin väärää, meidän täytyy
myöntää se. Sitten meidän täytyy pyytää anteeksi. Meidän täytyy myös yrittää korjata se, mitä
teimme väärin, ja luvata, että emme tee sitä enää.

Toiminta Pyydä lapsia nousemaan seisomaan ja leikkimään seuraava leikkiloru:

Kun teen jotain väärin (heristä sormea),
pyydän anteeksi.
Olen pahoillani (vedä sormilla suupieliä alaspäin),
tulin surulliseksi.

Tapani mä korjaan (nosta kädet lanteille ja nyökkää),
pahaa tee mä en.
Silloin kun teen oikein (nyökkää),
olen iloinen (hymyile).

Meidän tulee parhaamme mukaan korjata väärät teot

Kertomus Näytä lapsille Mormonin Kirjaa. Sano heille, että Mormonin Kirjassa kerrotaan miehestä,
joka teki väärin.

Avaa Mormonin Kirja ja kerro Almasta kohdan Moosia 27:8–37 mukaan. Sano, että Alma ei
kuunnellut isäänsä. Hän oli tottelematon taivaalliselle Isälle ja Jeesukselle. Hän teki paljon
sellaista, mikä oli väärin. Hän kertoi ihmisille kirkosta sellaista, mikä ei ollut totta. Monet
uskoivat häntä eivätkä kuunnelleet kirkon johtajia.

Sano, että sitten Alma muuttui niin, ettei hän enää halunnut tehdä väärin vaan oikein. Hän yritti
korjata ne vääryydet, jotka hän oli tehnyt, opettamalla ihmisille totuutta.

• Miltähän Almasta tuntui, kun hän tajusi tehneensä väärin? (Ks. Moosia 27:29.)

• Kuinka Alma yritti korjata ne vääryydet, jotka hän oli tehnyt? (Ks. Moosia 27:32, 35–36.)

• Miltähän Almasta tuntui, kun hän alkoi opettaa ihmisille totuutta?

• Kun te teette jotakin väärin, niin miksi teidän pitäisi yrittää korjata se?

Kerro oma kokemuksesi tilanteesta, jolloin pyysit anteeksi. Kerro lapsille, miltä sinusta tuntui
ja kuinka yritit korjata sen vääryyden, jonka olit tehnyt.

Kertaa, mitä meidän on tehtävä, kun me tiedämme tehneemme jotakin väärin:

1. Myönnämme, että me teimme väärin.

2. Pyydämme anteeksi.

3. Lupaamme, että emme tee niin enää.

4. Teemme parhaamme korjataksemme sen, mitä teimme väärin.

Sano, että kaikkia näitä vaiheita yhdessä sanotaan parannukseksi. Taivaallinen Isä ja Jeesus
ovat onnellisia, kun me teemme parannuksen niistä vääristä teoista, joita teemme.

Anna lasten keskustella siitä, kuinka he voisivat noudattaa näitä parannuksen vaiheita seuraa-
vissa tilanteissa:

• Mitä teidän pitäisi tehdä, jos ottaisitte jotakin, mikä ei kuulu teille?

• Mitä teidän pitäisi tehdä, jos sanoisitte jotakin epäystävällistä toiselle?

• Mitä teidän pitäisi tehdä, jos ette puhuisi totta vanhemmillenne?

• Mitä teidän pitäisi tehdä, jos tönäisisitte toisen kumoon?

Todistus Todista, että taivaallinen Isä ja Jeesus rakastavat meitä jopa silloin, kun me teemme väärin.
Kerro lapsille, että sinä tiedät, että me olemme onnellisia, kun me pyydämme anteeksi, kun
teemme väärin, ja kun yritämme olla tekemättä niin uudelleen.
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VALINNAIS-
TOIMINTAA Käytä muutamia näistä ehdotuksista oppiaiheen aikana.

1. Auta lapsia laulamaan tai lausumaan sanat laulusta ”Parannus” (Uskalla tehdä oikein,
Lasten sakramenttikokousohjelma 1979). Selitä, että parannus tarkoittaa sitä, että
pyydämme anteeksi, lupaamme, ettemme tee niin enää ja korjaamme sen, mitä
teimme väärin.

2. Tuo jokaiselle lapselle savea tai muovailutaikinaa. Näytä lapsille, kuinka savi tai taikina
pyöritetään palloksi ja sitten painetaan litteäksi. Auta heitä tekemään savesta tai taikinasta
hymyilevät kasvot, jotka muistuttavat heitä siitä, että kun he pyytävät anteeksi, heistä tuntuu
paremmalta. (Muovailutaikinaresepti on tämän kirjan sivulla XV.)

3. Anna jokaiselle lapselle paperia ja väri- tai lyijykynä. Pyydä heitä piirtämään hymyilevät
kasvot. Kirjoita otsikoksi Minä voin olla onnellinen, kun pyydän anteeksi.

4. Laulakaa tai sanokaa sanat laulusta ”Tää evankeliumi” (Lasten laulukirja, s. 72).

LISÄTOIMINTAA 
NUOREMMILLE 
LAPSILLE 1. Kaada ”vahingossa” värikynälaatikko tai muita pieniä tavaroita lattialle. Kerro lapsille,

että olet pahoillasi, että kaadoit kynät, ja kysy sitten, mitä sinun pitäisi tehdä, että tilanne
korjaantuisi. Kun siivoat jälkesi, kerro lapsille, että sinusta tuntuu paremmalta, kun lattia
on taas siisti ja puhdas. Pyydä lapset avuksesi siivoamaan.

Sano, että joskus me teemme sellaista, mikä tekee meidät tai muut ihmiset surullisiksi.
Kun näin tapahtuu, meidän pitäisi pyytää anteeksi ja yrittää korjata asia. Kiitä lapsia siitä,
että he auttoivat sinua siivoamisessa, ja muistuta heitä siitä, että heistä tuntuu hyvältä,
kun he auttavat toisia.

2. Laulakaa tai sanokaa sanat laulusta ”Jokaista tulee rakastaa” (Lasten laulukirja, s. 72).

3. Pyydä lapsia sanomaan jokin pitkä sana kuten alligaattori. Kerro heille, että joskus on
vaikea sanoa sanoja. Selitä, että voi olla vaikeaa sanoa ”Anteeksi”, kun me olemme tehneet
jotakin väärin. Sano, että silloinkin, kun on vaikea sanoa ”Anteeksi”, surullinen olo muuttuu
paremmaksi, kun teemme niin.

4. Kerro lyhyt kertomus kahdesta lapsesta, jotka leikkivät yhdessä. Kun toinen lapsista törmää
toiseen, ensimmäinen lapsi sanoo: ”Anteeksi” ja yrittää auttaa toista tuntemaan olonsa
paremmaksi. Sisällytä kertomukseen ajatus surullisen tunteen vaihtumisesta onnelliseksi.
Voit käyttää Hymyileviä/murjottavia kasvoja oppiaiheesta 21. Anna lasten pidellä kasvoja ja
kääntää niitä osoittamaan kertomuksen lasten tunteita.

Oppiaihe 29



TAVOITE Kannustaa jokaista lasta antamaan anteeksi.

VALMISTELUT 1. Tutki rukoillen kohtia 1. Moos. 37:12–28; 41:38–43; 42:1–8; 45:1–15; Matt. 18:21–22 ja
Luuk. 23:33–34.

2. Valmista pieniä paperilappuja ja kirjoita jokaiseen jokin seuraavanlainen lyhyt lause:

• Joku löi sinua ja tönäisi sinut kumoon.
• Joku ei anna sinun tulla mukaan leikkiin.
• Joku rikkoi tavarasi.
• Joku nimitteli sinua rumasti.
• Joku otti tavaran, jolla leikit, eikä anna sitä takaisin.

Varaa paperilappu jokaiselle luokan lapselle (luo lisää tilanteita tarpeen mukaan).
Pane paperit pieneen laatikkoon, jolle anna nimeksi ”Anteeksiantolaatikko”.

3. Tarvittavat välineet:
a. Raamattu
b. kuva 1-47, Lapset riitelevät; kuva 1-57, Veljet myyvät Joosefin (Evankeliumiaiheinen

kuvasto 109; 62525); kuva 1-58, Joosef ilmoittaa itsensä veljilleen; kuva 1-59, Ristiinnau-
litseminen (Evankeliumiaiheinen kuvasto 230; 62505)

4. Suorita tarvittavat valmistelut niitä toimintaehdotuksia varten, joita haluat käyttää kohdasta
”Valinnaistoimintaa”.

OPPIMISTOIMINTAA Pyydä yhtä lasta pitämään alkurukous.

Huomion herättäminen Näytä kuva 1-47, Lapset riitelevät.

• Mitä nämä lapset tekevät?

• Miksi he mahtavat riidellä?

• Miltähän heistä tuntuu?

• Mitä nämä lapset voisivat sanoa toisilleen lopettaakseen riitelemisen ja saadakseen
paremman olon?

Kertaa aiemmasta oppiaiheesta, kuinka tärkeää on sanoa ”Anteeksi”. Sano, että kun lapset
ovat pyytäneet anteeksi, heidän pitäisi antaa anteeksi toisilleen. Tämä tarkoittaa, että heidän
ei pitäisi enää olla vihaisia toisilleen ja että heidän pitäisi olla ystäviä. Muistuta lapsia edelli-
sessä oppiaiheessa olleesta kertomuksesta Matista ja Terosta. Matti antoi Terolle anteeksi
sen, että Tero oli ottanut hänen lelunsa. He olivat edelleen ystäviä.

Joosef antoi anteeksi veljilleen

Kertomus Näytä kuva 1–57, Veljet myyvät Joosefin. Kerro Egyptiin myydystä Joosefista kohdan
1. Moos. 37:12–28 mukaan.

• Miltähän Joosefista tuntui, kun hänen veljensä möivät hänet orjaksi Egyptiin?

Sano, että Joosefista tuli tärkeä mies Egyptissä (ks. 1. Moos. 41:38–43). Monen vuoden
kuluttua Joosefin veljet tulivat Egyptiin hakemaan ruokaa, koska heillä ei ollut tarpeeksi ruokaa
omassa maassaan. He saivat selville, että Joosef oli vielä elossa ja että hän oli tärkeä mies
Egyptissä (ks. 1. Moos. 42:1–8; 45:1–15).

Minä osaan antaa 
anteeksi muille
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Näytä kuva 1-58, Joosef ilmoittaa itsensä veljilleen.

• Miltähän Joosefista tuntui, kun hän oli taas veljiensä kanssa? (Ks. 1. Moos. 45:14–15.)

• Oliko Joosef vihainen veljilleen? (Ks. 1. Moos. 45:5.)

• Mitähän Joosefin veljet tunsivat Joosefia kohtaan?

• Miten Joosef osoitti, että hän oli antanut anteeksi veljilleen? (Ks. 1. Moos. 45:5–15.)

Toiminta Pyydä yhtä lasta olemaan Joosef ja muita lapsia olemaan Joosefin veljiä. Auta lapsia näyttele-
mään kertomus Joosefista, joka tapaa taas veljensä ja antaa heille anteeksi.

Jeesus käski meitä antamaan anteeksi

Näytä Raamattua. Sano, että Raamatussa Jeesus käski meidän antaa anteeksi. Yksi Jeesuk-
sen apostoleista kysyi häneltä anteeksiantamisesta (ks. Matt. 18:21–22). Jeesus sanoi hänelle,
että meidän pitää aina antaa anteeksi. Sano, että Raamatussa kerrotaan myös, että Jeesus
antoi anteeksi.

Näytä kuva 1-59, Ristiinnaulitseminen. Sano, että sotilaat olivat hyvin julmia Jeesukselle.
He löivät Häntä ja sylkivät Hänen päälleen. Sotilaat löivät naulat Jeesuksen käsien ja jalkojen
läpi ja ripustivat Hänet ristille kuolemaan. Sano, että Jeesus antoi anteeksi sotilaille. Hän ei
ollut vihainen sotilaille siitä, mitä he olivat tehneet Hänelle. (Varo dramatisoimasta liikaa kerto-
musta. Lapset voivat suhtautua hyvin voimakkaasti siihen, että Jeesusta vahingoitettiin.)

Etsi kohta Luuk. 23:34 ja kerro lapsille, mitä Jeesus sanoi, kun Hän rukoili taivaallista Isää juuri
ennen kuolemaansa: ”Isä, anna heille anteeksi.” Pyydä lapsia toistamaan lause ääneen muu-
tamaan kertaan.

• Mitä Jeesus teki, vaikka sotilaat vahingoittivat Häntä?

• Mitä Jeesus haluaa meidän tekevän, jos joku saa meidät vihaisiksi tai onnettomiksi?

Toiminta Pyydä lapsia tekemään kaikki, mitä sinäkin teet. Pyydä heitä seuraamaan sinua, kun nouset
seisomaan, venyttelet, hymyilet, istut alas ja ristit kätesi. Sano, että koska he tekivät kaiken
mitä sinäkin, he seurasivat sinua. Jos seuraa jotakuta, tekee juuri niin kuin hän. Kun me
annamme anteeksi, me seuraamme Jeesusta. Me teemme niin kuin Hän. Jeesus haluaa mei-
dän antavan anteeksi niille, jotka tekevät meidät surullisiksi tai levottomiksi.

Me voimme antaa anteeksi muille

Toiminta Näytä ”Anteeksiantolaatikkoa” ja pyydä yhtä lasta kerrallaan ottamaan sieltä paperilappu.

Lue jokainen lause ja esitä seuraavankaltaisia kysymyksiä:

• Onko sinulle koskaan käynyt näin?

• Miltä sinusta tuntuisi?

• Mitä sen, joka teki sinut onnettomaksi tai vihaiseksi, pitäisi sanoa sinulle?

• Mitä sinun pitäisi tehdä tai sanoa sille, joka on ollut sinulle epäystävällinen tai joka on tehnyt
sinut onnettomaksi tai vihaiseksi?

Kerro tilanteesta, jolloin annoit anteeksi jollekulle ja miltä sinusta tuntui. Auta lapsia ymmärtä-
mään, että taivaallinen Isä ja Jeesus haluavat meidän antavan anteeksi.

Laulu Auta lapsia laulamaan tai lausumaan sanat laulusta ”Auta mua” (Lasten laulukirja, s. 52).

Auta mua kaikille ystäville
Anteeksi aina antamaan.
Autathan mua seuraamaan Sua,
Elämään aina lähelläsi.

Todistus Todista, että taivaallinen Isä ja Jeesus haluavat meidän antavan anteeksi. Kannusta lapsia
rukoilemaan ja pyytämään taivaalliselta Isältä apua, että he voisivat olla anteeksiantavaisia.
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VALINNAIS-
TOIMINTAA Käytä muutamia näistä ehdotuksista oppiaiheen aikana.

1. Kerro kertomus tuhlaajapojasta kohdan Luuk. 15:11–32 mukaan. Käytä kuvaa 1-49,
Tuhlaajapoika. Auta lapsia ymmärtämään, että isä rakasti poikaansa ja antoi hänelle
anteeksi.

2. Leiki seuraava sormileikki. Pyydä lapset mukaan.

Kaksi pientä ystävystä, vasen sekä oikea (näytä kumpaakin kättä siten, että kädet ovat
nyrkissä),
kerran riitaan joutui, sitten alkoi tapella (heiluta nyrkkejä toisiaan vastaan).
Ystävysten mieli oli sitten aivan onneton,
heille oli opetettu, kuinka leikittävä on.
Sitten toinen heistä painoi päänsä häpeissään (käännä toista nyrkkiä ranteesta alaspäin
ja poispäin toisesta nyrkistä).
Toistakin jo hävetti ja hänkin painoi pään (käännä toistakin nyrkkiä samalla tavoin).
Vihdoin toinen ystävistä keinon sen keksi (taputa käsiä):
”Olen pahoillani ja nyt pyydän anteeksi.”
Toinenkin jo anteheksi pyysi sekä sai,
yhdessä ja ilomielin leikittiin taas kai (pane kädet ristiin ja istuudu).

3. Valmista yksinkertainen kunniamerkki jokaiselle lapselle kotiin vietäväksi. Kirjoita jokaiseen
merkkiin Minä voin antaa anteeksi.

LISÄTOIMINTAA 
NUOREMMILLE 
LAPSILLE 1. Kertaa kertomus oppiaiheesta 29 kahdesta lapsesta, jotka leikkivät (ks. Lisätoimintaa

nuoremmille lapsille, ehdotus 4). Kerro, kuinka tönäisty lapsi antoi anteeksi toiselle.

2. Laulakaa tai sanokaa sanat laulusta ”Jokaista tulee rakastaa” (Lasten laulukirja, s. 39)
tai ”Auringonsäteeksi Jeesus loi minut” (Lasten laulukirja, s. 38).

3. Laulakaa tai sanokaa sanat laulusta ”Jos sull lysti on” (Lasten laulukirja, s. 125). Sano
lapsille, että kun me annamme anteeksi niille, jotka ovat olleet meille epäystävällisiä,
meistä tuntuu hyvältä.



TAVOITE Kannustaa jokaista lasta tuntemaan kiitollisuutta kodistaan ja auttamaan sen hoitamisessa.

VALMISTELUT 1. Tutki rukoillen kohtia 1. Ne. 2:2–6; 17:7–8 ja 18:6, 23.

2. Tarvittavat välineet:
a. Mormonin Kirja
b. vesipurkki, multapurkki ja pieni oksa. Voit korvata ne kuvilla, joissa on järvi, maata

ja puu.
c. paperia ja väri- tai lyijykyniä
d. kuva 1-60, Lehi ja hänen kansansa saapuvat luvattuun maahan (Evankeliumiaiheinen

kuvasto 304; 62045); kuva 1-61, Lähtö Nauvoosta (Evankeliumiaiheinen kuvasto 410;
62493)

3. Suorita tarvittavat valmistelut niitä toimintaehdotuksia varten, joita haluat käyttää kohdasta
”Valinnaistoimintaa”.

OPPIMISTOIMINTA Pyydä yhtä lasta pitämään alkurukous.

Huomion herättäminen Näytä vesipurkkia tai kuvaa vedestä ja kysy, mitkä hyönteiset tai eläimet tekevät kotinsa
veteen. Auta lapsia keksimään mahdollisimman monta. Näytä maata ja sitten oksaa ja auta
lapsia keksimään eläimiä ja hyönteisiä, jotka tekevät kotinsa maahan ja puuhun.

• Miltähän teistä tuntuisi, jos kotinne olisi vedessä?

• Mitä voisi tapahtua, jos teidän kotinne olisi puussa?

Koteja on monenlaisia

Sano, että eläimet ja hyönteiset asuvat monissa erilaisissa kodeissa. Ihmiset elävät myös
monenlaisissa kodeissa.

Kertomus Näytä kuva 1-60, Lehi ja hänen kansansa saapuvat luvattuun maahan, ja näytä Mormonin
Kirjaa, kun kerrot Lehistä ja hänen perheestään ja siitä, millaisissa kodeissa he asuivat
(ks. 1. Ne. 2:2–6; 17:7–8 ja 18:6, 23). Lehin perheellä oli mukava koti Jerusalemissa, mutta
kun Herra käski heitä lähtemään Jerusalemista, he matkasivat erämaassa ja asuivat teltoissa.
Monen vuoden kuluttua Herra käski Nefiä, Lehin poikaa, rakentamaan laivan. Lehi ja hänen
perheensä asuivat laivassa matkustaessaan luvattuun maahan, paikkaan, jonka taivaallinen
Isä ja Jeesus olivat valmistaneet heidän asuinpaikakseen. Saavuttuaan luvattuun maahan
Lehi ja hänen perheensä asuivat taas teltoissa, kunnes he rakensivat pysyvämpiä koteja.

• Millaisissa kodeissa Lehi ja hänen perheensä asuivat?

Kertomus Näytä kuva 1-61, Lähtö Nauvoosta. Kerro varhaisista kirkon jäsenistä, jotka rakensivat Nau-
voon kaupungin. He työskentelivät uutterasti rakentaakseen kotinsa ja kauniin temppelin.
Mutta Nauvoon ympärillä oli ihmisiä, jotka eivät pitäneet kirkon jäsenistä, ja he pakottivat hei-
dät lähtemään kodeistaan. Kirkon jäsenet ottivat mukaan vain sen, mikä mahtui vankkureihin.
Koska vankkurit olivat pienet, monien lasten täytyi jättää lelut Nauvooseen. Muutamat ihmiset
asuivat vankkureissa ja teltoissa pitkän aikaa.

• Miksi olisi vaikeaa asua vankkurissa tai teltassa?

Toiminta Pyydä lapsia nousemaan seisomaan ja leikkimään seuraava:

Pioneerilapset kulkivat (kävele paikallasi).
Sitten he leikkivät ja hyppelivät (hypi paikallasi).
Illan tullen tähdet tuikkivat (avaa ja sulje nyrkkejä).
Vankkurissa lapset nukkuivat (sulje silmät, paina pää käsiin).

Oppiaihe
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Koti on paikka, jossa meitä rakastetaan

Sano, että ei ole tärkeää, millaisessa kodissa me asumme. Me voimme asua suuressa talossa,
pienessä talossa, kerrostalossa, teltassa tai veneessä. Tärkeä asia on, että kotimme on
paikka, jossa perheenjäsenet rakastavat toisiaan. Kerro omasta kodistasi ja siitä, miten teet
siitä paikan, jossa on rakkautta.

• Miksi on mukavaa olla kotona?

• Mistä tiedätte, että perheenne rakastaa teitä?

• Oletteko koskaan olleet yötä poissa kotoa?

• Missä nukuitte?

• Miltä tuntui, kun tulitte takaisin omaan kotiinne?

Muistuta lapsia siitä, kuinka hyvä oli palata takaisin kotiin ja omaan sänkyyn.

Toiminta Pyydä lapsia nousemaan seisomaan ja kuuntelemaan, kun laulat tai lausut sanat laulusta
”Kotini” (Lisää lauluja lapsille, s. 57). Pyydä lapsia halaamaan itseään aina, kun he kuulevat
sanan koti. Jos haluat, pyydä lapsia sanomaan sanat kanssasi.

Miss on rakkautta
ja turvaa, lämpöä,
siellä on mun kotini,
tuo paikka viihtyisä.

(© 1975 Sonos Music, Orem, Utah. Kaikki oikeudet pidätetään. Käytetty luvalla.)

Me voimme auttaa perhettämme pitämään huolta kodista

Sano, että meidän täytyy pitää huolta kodista, niin että se on hyvä paikka asua. Jokaisen per-
heenjäsenen tulee pitää koti siistinä ja puhtaana.

Toiminta Pyydä lapsia esittämään pantomiimina, miten he voivat pitää kotinsa puhtaana ja siistinä,
kuten poimimaan leluja, pyyhkimään lattiaa ja taittelemaan vaatteita ja panemaan ne kaappiin.

Pyydä lapset yksi kerrallaan viereesi seisomaan. Kuvaile jokaiselle lapselle tilanne, jossa hän
voisi olla hyvä apulainen kotona. Kysy lapselta, mitä hänen pitäisi tehdä tässä tilanteessa.
Käytä seuraavia esimerkkejä tai keksi omia tilanteita, jotka sopivat luokan jäseniin.

• Läikytit vahingossa vettä lattialle. Mitä sinun pitäisi tehdä?

• Leikit palikoillasi koko iltapäivän. Nyt on aika mennä syömään. Mitä sinun pitäisi tehdä
palikoillesi?

• Äidillä on kiire, kun hän laittaa ruokaa. Hän tarvitsee jonkun kattamaan pöydän, ennen kuin
perhe voi syödä. Mitä sinä voisit tehdä?

• Vaatteesi on pesty ja taiteltu kauniisti. Mitä sinun pitäisi nyt tehdä niille?

• Olet leikkinyt ulkona ja kenkäsi ovat ihan kurassa. Mitä sinun pitäisi tehdä, ennen kuin
menet sisään?

• Sänkysi on ihan sekaisin, kun nouset aamulla ylös. Mitä sinun pitäisi tehdä sille?

Pyydä lapsia puhumaan niistä toimista, joilla he voivat pitää kotinsa puhtaana ja siistinä.
Kerro lapsille, kuinka sinä pidät kotisi puhtaana ja siistinä.

Toiminta Anna lapsille paperia ja väri- tai lyijykynät ja pyydä heitä piirtämään jotakin sellaista, mitä he
tekevät tulevalla viikolla kotona perheen avuksi. Kirjoita jokaiseen kuvaan Minä olen kiitollinen
kodistani.

Todistus Kerro, mitä ajattelet kodistasi ja kuinka kiitollinen olet taivaalliselle Isälle ja Jeesukselle kodin
siunauksesta.

VALINNAIS-
TOIMINTAA Käytä muutamia näistä ehdotuksista oppiaiheen aikana.

1. Tuo joitakin tavallisia kodin tavaroita (ainakin yksi lasta kohden) kassissa luokkaan.
Anna jokaisen lapsen valita kassista tavara ja selittää, kuinka sitä voi käyttää avuksi kotona.
Esimerkiksi pölyrievulla voi pyyhkiä pölyjä, lusikkaa voi käyttää pöydän kattamisessa ja
lelun voi panna pois, kun siivoaa huonetta.
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2. Laulakaa tai lausukaa sanat laulusta ”Hauskaa niin” (Lasten laulukirja, s. 129) ja keksi
sellaisia säkeistöjä kuin ”Siivoaminen on hauskaa niin” tai ”Kattaminen on hauskaa niin”.
Leikkikää säkeistöt.

3. Piirrä jokaisen lapsen kädet paperiin ja anna paperit lapsille kotiin vietäviksi. Kirjoita jokai-
seen paperiin Minulla on auttavat kädet. Puhukaa siitä, miten lapset voivat auttaa käsillään.

4. Anna lasten kuvitella, että tuolit ovat vankkurit. Pyydä heitä vetämään tuolinsa piiriin niin
kuin pioneerit tekivät illalla turvaksi epäystävällisiltä ihmisiltä ja villieläimiltä. Pyydä heitä
näyttelemään, miten leirituli sytytetään ja laitetaan illallista, lauletaan ja tanssitaan ruoan
jälkeen ja kiivetään vankkureihin (tuoleihin) nukkumaan.

5. Tuo kuvia erilaisista kodeista tai piirrä niitä tauluun tai paperiin. Keskustelkaa lasten kanssa
siitä, mistä kukin talo on tehty ja millaista olisi asua siinä. Voit ottaa mukaan teltan, iglun,
linnan, mökin ja paalumajan.

LISÄTOIMINTAA 
NUOREMMILLE 
LAPSILLE 1. Laulakaa tai lausukaa sanat laulusta ”Työtä tehdessäin laulan” (Lasten laulukirja, s. 108).

Anna lasten näyttää, miten he voivat auttaa kotona.

2. Auta lapsia leikkimään seuraava sormileikki:

Pieniä sormia kiireisiä (nosta käsi nyrkissä eteesi)
kuka auttaisi tottelemaan?
”Minä.” ”Minä.” ”Minä.” ”Minä.” ”Minä.” (Nosta sormi kunkin ”Minän” kohdalla, kunnes kaikki
sormet on pystyssä.)
sanovat sormet vuorollaan.

Oppiaihe 31



TAVOITE Auttaa jokaista lasta tuntemaan ja ilmaisemaan kiitollisuutta ruoasta ja vaatteista.

VALMISTELUT 1. Tutki rukoillen kohtia 1. Moos. 1:11–12 ja 1. Kun. 17:8–16.

2. Tarvittavat välineet:
a. Raamattu
b. hedelmä tai vihannes, jonka sisällä on siemeniä
c. hernepussi tai jokin muu pehmeä tavara
d. leikekuva 1-5, kala; leikekuva 1-7, possu; leikekuva 1-8, lammas; leikekuva 1-9, lehmä;

leikekuva 1-22, kana ja tiput (samat leikekuvat ovat myös Alkeisyhdistyksen havaintovä-
lineistössä, leikesarja 4) tai etsi kuvia eläimistä, jotka antavat ruokaa ja vaatteita

e. kuva 1-15, Ruoan siunaaminen; kuva 1-50, Minä osaan pukea

3. Suorita tarvittavat valmistelut niitä toimintaehdotuksia varten, joita haluat käyttää kohdasta
”Valinnaistoimintaa”.

OPPIMISTOIMINTAA Pyydä yhtä lasta pitämään alkurukous.

Huomion herättäminen Anna seuraavat ohjeet täyttämällä tyhjä kohta yleisellä aamiaisruoalla:

Jos sinusta on mukavaa syödä ____________ aamiaiseksi, nosta toinen käsi.

Jos sinusta on mukavaa syödä ____________ aamiaiseksi, nosta toinenkin käsi.

Jos sinusta on mukavaa syödä ____________ aamiaiseksi, nouse seisomaan.

Jatka muilla liikkeillä, kunnes olet sanonut ainakin yhden mieluisen ruoan jokaista lasta kohti.
Sano sitten: ”Jos olette kiitollisia taivaalliselle Isälle ruoasta, jota syötte, niin istuutukaa ja
ristikää kätenne.”

Me käytämme kasveja ja eläimiä ruoaksi

• Mistä muista ruoista pidätte?

• Mistä me saamme ruokaa?

• Kuka loi kasvit ja eläimet, joista me saamme ruokaa?

Puhu ruoista, joita syötte, ja siitä, mistä ne tulevat. Sano, että me saamme monia ruokia kas-
veista.

Halkaise tuomasi hedelmä tai vihannes, ja näytä siemeniä.

• Mitä nämä ovat?

• Miksi kasveilla on siemeniä?

Sano, että taivaallinen Isä suunnitteli kasveille siemenet, niin että siemenet voivat kasvaa
uusiksi kasveiksi ja antaa meille ruokaa (ks. 1. Moos. 1:11–12). Kun tällainen hedelmä tai vihan-
nes kasvaa, muodostuu lisää siemeniä.

Toiminta Leiki lasten kanssa seuraava:

Uinuvat siemenet

Maassa siemenet (työnnä oikean käden etusormi vasemman nyrkin sisään)
uinuu pienoiset (aseta toinen kämmen toisen päälle).
Paistaa aurinko (muodosta käsivarsillasi kehä pääsi yläpuolelle),
pian taas sataa jo (sormet laskeutuvat).
Tuulet puhaltaa (heiluta käsivarsiasi pään yläpuolella)
kasvamaan ne saa (nosta käsiäsi lattiatasosta ylöspäin heilutellen samalla sormiasi).

Minä olen kiitollinen 
ruoasta ja vaatteista

Oppiaihe
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• Oletteko koskaan auttaneet siementen kylvämisessä?

• Mitä kylvitte?

• Mitä ruokaa me saamme kasveista?

Auta lapsia keksimään muutamia hedelmiä, vihanneksia ja viljakasveja. Sano, että leipä ja
murot tehdään viljasta. Kerro lapsille, kuinka kiitollinen olet taivaalliselle Isälle siemenistä,
jotka kasvavat hedelmiksi, vihanneksiksi ja viljaksi.

Näytä taas siemeniä.

• Mitä nämä siemenet tarvitsevat, että ne kasvaisivat?

Kertomus Kerro Eliasta ja Sarpatin leskestä kohdan 1. Kun. 17:8–16 mukaan. Auta lapsia ymmärtämään,
että ruokaa ei ollut tarpeeksi sen vuoksi, että ei ollut sadetta. Ilman sateen tuomaa vettä ruoka
ei kasva.

• Miltä teistä tuntuisi, ellei teillä olisi yhtään ruokaa?

• Kuinka leskeä siunattiin siitä, että hän antoi vähästään Elialle? (Ks. 1. Kun. 17:15–16.)

Sano, että kaikki ruoka ei tule kasveista.

• Mistä me saamme maitoa?

• Mistä me saamme munia?

• Mistä me saamme lihaa?

Puhu siitä, kuinka saamme ruokaa myös eläimistä. Keskustelkaa sopivien leikekuvien tai
muiden kuvien avulla eläimistä, joita käytetään ruoaksi.

Me käytämme kasveja ja eläimiä vaatteiksi

Selitä, että saamme kasveista ja eläimistä muutakin kuin ruokaa. Näytä kuva 1–50, Minä
osaan pukea.

• Mitä tämä poika tekee?

• Mitä panette päällenne, kun puette?

Toiminta Pyydä lapsia esittämään pantomiimina, miten he pukevat päälleen paidan, mekon, kengät,
takin ja hatun.

• Miksi me tarvitsemme vaatteita? (Peitoksi, suojaksi, lämmittämään.)

• Mistä vaatteet on tehty?

Jos lapset osaavat sanoa, mistä kankaista vaatteita tehdään, niin kysy, tietävätkö he, mistä
kankaat on tehty. Sano, että me saamme aineet vaatteisiin ja kenkiin kasveista ja eläimistä.
Kerro lapsille, mitä kasveja tai eläimiä käytetään yleisimmin vaatteisiin. Esimerkiksi puuvillaa
ja pellavaa saadaan kasveista ja silkkiä silkkimadoilta. Villa saadaan lampaista ja melkein
kaikki nahka lehmistä.

Me osaamme olla kiitollisia ruoasta ja vaatteista

Toiminta Pyydä lapsia miettimään ruokia, joista he ovat kiitollisia. Heitä tai ojenna hernepussi tai muu
pehmeä esine yhdelle lapselle kerrallaan. Pyydä häntä sanomaan jokin ruoka, josta hän on
kiitollinen, ja heittämään tai ojentamaan hernepussi sitten sinulle. Keskustelkaa siitä, mistä
ruoka tulee, ennen kuin heität hernepussin seuraavalle lapselle. Muistuta lapsia siitä, että
Jeesus on luonut jokaisen kasvin ja eläimen taivaallisen Isän ohjeiden mukaan.

Leikkikää leikkiä uudelleen ja pyydä nyt lapsia sanomaan jokin vaate ruoan sijasta.

Näytä kuva 1-15, Ruoan siunaaminen.

• Ketä meidän pitäisi kiittää ruoastamme?

• Ketä meidän pitäisi kiittää vaatteistamme?

• Kuinka me voimme kiittää taivaallista Isää näistä asioista? (Yksi tapa on kiittää niistä
päivittäisissä rukouksissamme.)

Todistus Kerro, kuinka kiitollinen olet siitä, että taivaallisen Isän ja Jeesuksen ansiosta meillä on
vaatteita päälle puettavaksi ja ruokaa syötäväksi.
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VALINNAIS-
TOIMINTAA Käytä muutamia näistä ehdotuksista oppiaiheen aikana.

1. Anna jokaiselle lapselle paperipala, joka on viivalla jaettu kahtia ja jonka yläreunaan on
kirjoitettu sanat: Minä olen kiitollinen: Anna jokaisen lapsen piirtää toiseen puoliskoon jokin
ruokatavara ja toiseen jokin vaate.

2. Auta lapsia laulamaan tai lausumaan kaksi ensimmäistä säkeistöä laulusta ”Kiitos, Isä
taivahan” (Lasten laulukirja, s. 15).

3. Anna lasten kuvitella, että he ovat siemeniä. Pyydä heitä kyyristymään aivan kuin heidät
olisi kylvetty maahan, nousemaan sitten hitaasti, kun aurinko paistaa ja sade putoaa hiljaa
heidän päälleen. Voit antaa lasten vuorotellen leikkiä aurinkoa ja sadetta.

4. Tuo hedelmä tai vihannes ja anna lasten maistaa sitä. Kuvaile, millaisista siemenistä ja
mistä kasvista hedelmä tai vihannes on peräisin. (Tarkista lasten vanhemmilta, ettei kukaan
lapsista ole allerginen tuomallesi ruokatavaralle.)

5. Kuvaile lapsille tuttua ruoka-ainetta ja pyydä heitä arvaamaan, mitä kuvailet. Voit esimer-
kiksi sanoa: ”Tällä syötävällä on valkoinen tai ruskea kuori. Sen voi löytää pesästä. Mikä se
on?” (Muna.) Arvuuttele niin monta kertaa kuin haluat. Voit tuoda näytteen jokaisesta kuvai-
lemastasi ruoka-aineesta.

6. Tuo erilaisia vaatekappaleita kuten puseroita, takkeja ja hattuja, ja anna lasten kokeilla niitä,
kun puhutte vaatteista, joista lapset ovat kiitollisia.

LISÄTOIMINTAA 
NUOREMMILLE 
LAPSILLE 1. Auta lapsia laulamaan tai sanomaan sanat laulusta ”Me ruuastamme kiitämme” (Lasten

laulukirja, s. 18).

2. Pyydä lapsia esittämään pantomiimina pukemista, kun sanot seuraavan lorun:

Pannaan housut jalkahan, jalkahan, jalkahan,
pannaan housut jalkaan, yks-kaks-kol!

Pannaan sukat jalkahan, jalkahan, jalkahan,
pannaan sukat jalkahan, yks-kaks-kol!

Pannaan kengät jalkahan, jalkahan, jalkahan,
pannaan kengät jalkahan, yks-kaks-kol!

Paita päälle puetaan, puetaan, puetaan,
paita päälle puetaan, yks-kaks-kol!

Villatakki puetaan, puetaan, puetaan,
villatakki puetaan, yks-kaks-kol!

Vaatteet kaikki päällä on, päällä on, päällä on (taputa käsiä),
vaatteet kaikki päällä on, nyt leikkimään!



TAVOITE Auttaa jokaista lasta tuntemaan halua olla hyvä ystävä.

VALMISTELUT 1. Tutki rukoillen kohtia Joh. 6:1–13 ja 11:1–7, 17–44.

2. Tarvittavat välineet:
a. Raamattu
b. kuva 2-3, Jeesus Kristus (Evankeliumiaiheinen kuvasto 240; 62572)

3. Suorita tarvittavat valmistelut niitä toimintaehdotuksia varten, joita haluat käyttää kohdasta
”Valinnaistoimintaa”.

OPPIMISTOIMINTAA Pyydä yhtä lasta pitämään alkurukous.

Huomion herättäminen Osoita itseäsi ja kysy: ”Kuka minä olen?” Lapset voivat vastata sanomalla nimesi tai sanan
opettaja. Sano, että olet myös heidän ystävänsä ja että he ovat sinun ystäviäsi. Sano, että
ystävät ovat ihmisiä, jotka pitävät toisistaan.

Kokoa lapset piiriin. Katso kutakin lasta vuorollaan ja sano: ”(Lapsen nimi) on minun ystäväni.”
Anna jokaisen lapsen vuorollaan tehdä näin ja huolehdi siitä, että jokainen lapsi mainitaan
joka kerran.

Meillä on monia ystäviä

• Ketkä ovat ystäviänne?

Anna lasten puhua ystävistään. Sano, että ystävät voivat olla minkä ikäisiä hyvänsä.
Perheenjäsenet voivat olla parhaita ystäviämme. Tähdennä ajatusta, että jokainen henkilö
luokassa on ystävä.

Näytä kuva 1-3, Jeesus Kristus. Sano, että tämä kuvan henkilö on jokaisen luokassa olevan
erittäin hyvä ystävä.

• Kuka on kuvassa oleva ystävämme?

• Mistä te tiedätte, että Jeesus on ystävänne?

Laulu Laulakaa tai lausukaa sanat laulusta ”Jeesus, lasten ystävä” (Lasten laulukirja, s. 37).

Jeesus, lasten ystävä
Meitä rakastaa.
Aina on Hän lähellä,
Auttaa, johdattaa.

Kertomus Kerro, kuinka Jeesus herätti Lasaruksen kuolleista, kohdan Joh. 11:1–7, 17–44 mukaan.
Tähdennä, että Lasarus ja hänen sisarensa olivat Jeesuksen ystäviä. Kun Jeesus oli
Betaniassa, Hän vieraili heidän kodissaan ja söi heidän kanssaan.

• Mitä Jeesus ajatteli Lasaruksesta? (Ks. Joh. 11:3, 35–36.)

• Mitä Jeesus teki Lasaruksen puolesta? (Ks. Joh. 11:43–44.)

• Mitähän Lasarus, Maria ja Martta ajattelivat Jeesuksesta?

Oppiaihe
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Me osaamme olla hyviä ystäviä

• Kuinka meidän tulisi kohdella ystäviämme?

Sano, että kun me olemme hyviä ystäviä, me autamme toisia tekemään hyvää. Me välitämme
ystävistämme ja haluamme heidän olevan onnellisia. Keskustelkaa siitä, miten tärkeää on koh-
della muita siten kuin haluamme itseämme kohdeltavan. Kysy, kuinka lapset voisivat olla hyviä
ystäviä seuraavanlaisissa tilanteissa:

• Sinä ja ystäväsi olette leikkimässä ja joku toinen lapsi tulee ja haluaa leikkiä kanssanne.

• Uusi lapsi tulee luokkaan ensimmäistä kertaa ja on ujo tai peloissaan.

• Lasta on kiusattu ja hänestä tuntuu pahalta.

Laulu Laulakaa tai lausukaa sanat laulusta ”Jos jokaista voisin rakastaa” (Lasten laulukirja, s. 83).

Jos jokaista voisin rakastaa,
Ois oiva maailma.
Siis en unhoittaa saa, ett rakkaus
Alkavi minusta.

• Miltä teistä tuntuu, kun ystävänne ovat ystävällisiä teille?

• Miltähän heistä tuntuu, kun te olette ystävällisiä heille?

Auta lapsia ymmärtämään, että jos he haluavat ystäviä, heidän täytyy olla itse hyviä ystäviä.

Ystävät jakavat omastaan

• Jos olette leikkimässä (sano jokin tietty lelu tai muu tavara) ja ystävä tulee leikkimään
kanssanne, niin mitä teidän pitäisi tehdä?

Sano, että kun me annamme jonkun toisen leikkiä kanssamme tai kun annamme jotakin
omastamme toiselle, me jaamme. Joskus emme voi jakaa sitä, mitä meillä on, mutta me
voimme vuorotella. Se on myös jakamista.

• Jos joku ystävistänne on nälkäinen ja teillä on ruokaa, mitä teidän pitäisi tehdä?

Kertomus Näytä Raamattua ja kerro, kuinka Jeesus ruokki viisituhatta ihmistä kohdan Joh. 6:1–13
mukaan. Tähdennä sitä, että koska nuori poika jakoi oman ruokansa, Jeesus pystyi käyttä-
mään voimaansa ja ruokkimaan kaikki ihmiset.

Muistuta lapsia kertomuksesta Eliasta ja Sarpatin leskestä (kerrottu oppiaiheessa 32).
Leskeä siunattiin, koska hän jakoi ruokansa, vaikka hänellä oli sitä hyvin vähän.

• Mitä me voimme jakaa ystäviemme kanssa?

• Mitä me voimme jakaa perheemme kanssa?

Laulu Pyydä lapsia nousemaan seisomaan ja laulamaan ”Hauskaa niin” (Lasten laulukirja, s. 129)
ja laulakaa säkeistö ”Jakaminen on hauskaa niin” tai ”Antaminen on hauskaa niin”. Pyydä
lapsia leikkimään sanojen mukaan.

Jakaminen on hauskaa niin,
On se niin, se niin, se niin!
Jakaminen on hauskaa niin,
Se niin, se niin, se niin!

(© 1963 D. C. Heath and Company. Uusintapainos luvalla.)

Muistuta lapsille, että ystävät auttavat toisiaan, ja pyydä heitä tarpeen mukaan auttamaan
luokkahuoneen siistimisessä.

Todistus Todista siitä, miten tärkeää on olla hyvä ystävä. Voit kertoa oman kokemuksesi jostakin
ystävästäsi. Muistuta lapsia siitä, että taivaallinen Isä ja Jeesus ovat ystäviämme ja rakastavat
meitä. Kehota lapsia olemaan ystävällisiä ystävilleen tällä viikolla.
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VALINNAIS-
TOIMINTAA Käytä muutamia näistä ehdotuksista oppiaiheen aikana.

1. Laulakaa tai lausukaa sanat laulusta ”Näin lausuu virta pien” (Lasten laulukirja, s. 116)
tai laulusta ”Jokaista tulee rakastaa” (Lasten laulukirja, s. 39).

2. Laulakaa tai lausukaa sanat laulusta ”Me olemme erilaiset” (Lasten Valkeus, elokuu 1992,
s. 11 tai Lasten laulukirja, s. 148). Auta lapsia ymmärtämään, että meidän pitäisi olla
ystäviä niiden kanssa, jotka näyttävät erilaisilta kuin me sekä niiden kanssa, jotka ovat
kaltaisiamme.

3. Pyydä lapsia nousemaan seisomaan ja leikkimään ”Ystävä kultainen”:

On mulla ystävä kultainen (halaa itseäsi),
joka päivä me tapaamme.
On rakas tää ystävä kultainen,
ja näin me leikimme.
Me hoidamme nukkea (keinuttele nukkea sylissäsi),
heitämme palloa (heitä palloa)
ja myös me marssimme suorana (marssi hiljaa paikallasi).
Me keinussa kiikumme (keinu),
laulamme, liikumme,
kuten ystävien aina on tapana (risti kätesi ja nyökkää).

4. Tuo pientä syötävää luokalle (tarkista lasten vanhemmilta, ettei kukaan lapsista ole sille
allerginen). Pane tarjottava sellaiseen paikkaan, että lapset näkevät sen. Kuvaile, kuinka
hyvältä se näyttää, ja kysy lapsilta, haluaisivatko he, että jakaisit sen heidän kanssaan.
Kysy lapsilta, miltä heistä tuntuisi, jos jakaisit sen vain yhden tai kahden lapsen kanssa.
Keskustelkaa siitä, miltä tuntuisi niistä, jotka eivät saisi mitään. Jaa tarjottava lasten kanssa.

5. Pyydä jokaista lasta piirtämään kuva, jossa hän jakaa jotakin ystävänsä kanssa.
Kirjoita otsikoksi Minä voin jakaa ystäväni kanssa.

6. Kerro seuraava kertomus omin sanoin:

Kuparikärkiset kengät

Kun pioneerit tulivat asumaan Utahiin, useimmat heistä olivat köyhiä. He olivat ostaneet
kaikilla rahoillaan tavaroita pitkää matkaa varten ja työkaluja, joita tarvittiin kotien rakenta-
miseen ja kasvimaiden kylvämiseen. Koska ihmisillä ei ollut rahaa, monilla lapsilla oli vain
yhdet kengät, joita he käyttivät sunnuntaisin. He kulkivat usein paljasjaloin muina viikon-
päivinä.

Melinda-nimisellä pioneeritytöllä oli painavat, rumat kuparikärkiset kengät, joita hän oli
käyttänyt talvella. Kesällä perhe osti hänelle uudet, kauniit, mukavat sunnuntaikengät,
ja hän aikoi käyttää niitä paraatissa.

Melindan parhaalla ystävällä Amandalla ei ollut lainkaan kenkiä. Melinda sääli Amandaa ja
pyysi äidiltään luvan lainata toiset kenkänsä Amandalle paraatiin. Kun Melinda otti vanhat,
raskaat, kuparikärkiset kenkänsä viedäkseen ne ystävälleen, hänen äitinsä sanoi: ”Jos aiot
jakaa, sinun pitäisi antaa sellaista, mitä itse haluaisit saada.”

Melinda ajatteli kovasti muutaman minuutin. Hän ajatteli, mitä Jeesus olisi tehnyt. Hän ajat-
teli, kumpia kenkiä hän mieluummin käyttäisi, ja sitten hän teki päätöksen. Hän vei uudet
sunnuntaikenkänsä ystävälleen ja meni paraatiin vanhoissa, rumissa, kuparikärkisissä ken-
gissään. Mutta Melinda oli hyvin iloinen! Hän tiesi, että hän teki juuri niin kuin Jeesus oli
halunnut hänen tekevän.

LISÄTOIMINTAA 
NUOREMMILLE 
LAPSILLE 1. Ota esiin muutamia leluja, joilla lapset voivat leikkiä. Keskustelkaa siitä, miten tärkeää on

sanoa ”ole hyvä” ja ”kiitos”. Kannusta lapsia käyttämään leluja yhdessä ja auttamaan
toisiaan panemaan lelut pois, kun he ovat leikkineet.

Oppiaihe 33
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2. Auta lapsia leikkimään seuraava leikki. Leikkikää uudelleen, jos lapset haluavat.

Niin on päivä onnellinen

On mulla kaksi silmää, joilla hyvää tehdä nään (osoita silmiä),
on mulla suu, mi hymyilee ihan yhtenään (hymyile leveästi).
On kaksi korvaa, joilla kuulen toisten sanoja (pane käsi korvalle ja kallista päätä),
on kaksi kättä panemaan paikoilleen leluja (ole poimivinasi leluja lattialta hyllylle).

On kieli, joka puhuu kauniita sanoja (osoita suuta),
ja kiltti olen aina leikeissä, toimissa (osoita sydäntä).
On kaksi jalkaa juoksemaan äidin asialle (osoita jalkoja),
ja niin on päivä onnellinen kaikille.

3. Laulakaa tai lausukaa sanat laulusta ”Kaksi pienoista kättä” (Lasten laulukirja, s. 126).



TAVOITE Kannustaa jokaista lasta ilmaisemaan rakkautensa muita kohtaan ystävällisillä sanoilla ja
teoilla.

VALMISTELUT 1. Tutki rukoillen kohtia Matt. 7:12; Mark. 10:13–16; Luuk. 10:30–37 ja Joh. 13:34.

2. Kertaa kertomus Jeesus parantaa sokean miehen oppiaiheesta 19 (ks. Joh. 9:1–7).

3. Valmista paperisydän jokaiselle lapselle luokassa. Kirjoita jokaiseen sydämeen Minä
rakastan sinua.

4. Tarvittavat välineet:
a. Raamattu
b. kuva 1-3, Jeesus Kristus (Evankeliumiaiheinen kuvasto 240; 62572); kuva 1-43, Jeesus

parantaa sokean (Evankeliumiaiheinen kuvasto 213; 62145); kuva 1-48, Lapset leikkivät
palikoilla; kuva 1-62, Laupias samarialainen (Evankeliumiaiheinen kuvasto 218; 62156)

5. Suorita tarvittavat valmistelut niitä toimintaehdotuksia varten, joita haluat käyttää kohdasta
”Valinnaistoimintaa”.

OPPIMISTOIMINTAA Pyydä yhtä lasta pitämään alkurukous.

Huomion herättäminen Näytä kuva 1-48, Lapset leikkivät palikoilla.

• Mitä nämä lapset tekevät?

• Ovatkohan nämä lapset ystäviä?

• Kuinka ystävät kohtelevat toisiaan?

Muistuta lapsia siitä, että ystävät kohtelevat toisiaan ystävällisesti. Kun me olemme ystävällisiä
toisille, me osoitamme heille rakkautta.

Laulu Laula tai lausu lasten kanssa sanat laulusta ”Jokaista tulee rakastaa” (Lasten laulukirja, s. 39).
Leikkikää se seuraavasti:

Jeesus sanoi: Jokaista (levitä kädet)
Tulee rakastaa (nyökkää päätä).
Rakastava sydän myös (paina kädet sydämelle)
Rakkautta saa (halaa itseäsi).

Jeesus osoitti rakkautta muita kohtaan olemalla ystävällinen

Näytä kuva 1-3, Jeesus Kristus, ja kerro lapsille, että Jeesus käski meidän kohdella toisia sillä
tavoin kuin me haluaisimme toisten kohtelevan itseämme. Näytä Raamattua ja lue Matt. 7:12
sanoihin te heille asti. Sano, että tämä kohta tarkoittaa, että jos me haluamme muiden olevan
ystävällisiä meille, meidän täytyy olla ystävällisiä heille.

Kertomus Näytä kuva 1-43, Jeesus parantaa sokean. Anna lasten auttaa kuvan esittämän kertomuksen
kertomisessa (ks. Joh. 9:1–7).

• Kuinka Jeesus oli ystävällinen tälle miehelle?

Kertomus Kerro, kuinka Jeesus siunasi pieniä lapsia kohdan Mark. 10:13–16 mukaan.

• Kuinka Jeesus oli ystävällinen lapsille?

Tähdennä, että Jeesus auttoi koko elämänsä ajan muita ihmisiä. Olemalla ystävällinen Jeesus
osoitti rakkautta muita ihmisiä kohtaan. Sano, että Jeesus käski meidän rakastaa muita. Lue
Joh. 13:34 lapsille. Pyydä lapsia toistamaan sanat ”rakastakaa toisianne! Niin kuin minä olen
rakastanut teitä” muutamaan kertaan.
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Laulu Laula tai lausu lasten kanssa sanat laulusta ”Rakastakaa toisianne” (Lasten laulukirja, s. 74).

Niin rakastakaa
Te toisianne,
Kuin minä teitä
Olen rakastanut.
Siitä teidät tunnetaan
Opetuslapsikseni,
Jos rakastatte
Toisianne.

(© 1961, 1989 Luacine C. Fox. Käytetty luvalla.)

Me voimme osoittaa rakkautta muita kohtaan olemalla ystävällisiä

Kertomus Näytä kuva 1-62, Laupias samarialainen, ja kerro kertomus hänestä kohdan Luuk. 10:30–37
mukaan.

• Kuka tässä kertomuksessa oli ystävällinen?

• Mitä samarialainen teki auttaakseen miestä, joka oli ryöstetty?

Auta lapsia keksimään tapoja, joilla he voivat olla ystävällisiä muille. Pyydä heitä kertomaan
ajatuksistaan muille luokan jäsenille.

Sano, että joskus on vaikeaa olla ystävällinen sellaiselle, joka näyttää epäystävälliseltä tai eri-
laiselta kuin me. Auta lapsia ymmärtämään, että kaikkia on kohdeltava ystävällisesti. Vaikka
ihmiset näyttäisivät epäystävällisiltä tai erilaisilta (jos heillä esimerkiksi on erilainen ihonväri tai
jokin vamma), meidän tulee kohdella heitä ystävällisesti.

Puhu siitä, miten tärkeää on osoittaa rakkautta ja ystävällisyyttä perheessämme.

• Kuinka te voitte osoittaa rakkautta isää kohtaan? Entä äitiä? Entä veljiänne ja sisarianne
kohtaan?

Tähdennä, että kun me olemme ystävällisiä perheellemme, perheemme on onnellisempi ja tai-
vaallinen Isä ja Jeesuskin ovat onnellisia.

Sano, että joskus vauvat tai pikkulapset ottavat ja rikkovat sellaista, mikä kuuluu meille. Auta
lapsia ymmärtämään, että aivan pienet lapset eivät aina ymmärrä, mitä he tekevät. Meidän on
kohdeltava heitä ystävällisesti eikä suuttua heille. Jos meillä on sellaisia tavaroita, jotka voivat
mennä rikki, meidän pitäisi pitää ne poissa pikkulasten ulottuvilta.

• Kuinka me voimme osoittaa rakkautta taivaallista Isää ja Jeesusta kohtaan?

Tähdennä sitä, että me osoitamme rakkautta taivaallista Isää ja Jeesusta kohtaan pitämällä
käskyt, olemalla kunnioittavia kirkossa ja olemalla ystävällisiä ja avuliaita lähimmäisillemme.

Me voimme osoittaa rakkautta puhumalla ystävällisesti

Toiminta Pyydä lapsia noudattamaan alempana olevia ohjeita. Kun lapset tekevät kunkin ohjeen
mukaan, kiitä heitä ohjeiden noudattamisesta.

1. Olkaa hyvä ja nouskaa seisomaan.

2. Olkaa hyvä ja istuutukaa.

3. Olkaa hyvä ja nouskaa seisomaan ja kääntykää ympäri. Olkaa hyvä ja istuutukaa.
Olkaa hyvä ja nouskaa uudelleen seisomaan.

4. Olkaa hyvä ja venyttäkää käsiänne korkealle pään yläpuolelle.

5. Olkaa hyvä ja istuutukaa hiljaa paikallenne.

• Mitä kohteliaita ja ystävällisiä sanoja minä käytin?

• Miltä teistä tuntuu, kun joku sanoo teille ”olkaa hyvä” ja ”kiitos”?

Auta lapsia ymmärtämään, että jos me haluamme muiden puhuvan meille ystävällisesti, mei-
dän tulee puhua ystävällisesti heille.

Muistuta lapsia muista kohteliaista sanoista kuten ”anteeksi” ja tilanteista, joissa näitä sanoja
tulee käyttää. Esitä seuraavat kysymykset tai kulttuuriinne paremmin sopivia samantapaisia
kysymyksiä:
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• Miten pyytäisitte kohteliaasti juotavaa?

• Mitä teidän pitäisi sanoa, jos joku tuo teille lahjan?

• Mitä voitte sanoa, jos pahoitatte jonkun mielen?

• Mitä voitte sanoa, jos haluatte kohteliaasti herättää jonkun huomion?

Sano, että vaikka muut joskus puhuvat meille epäystävällisesti, meidän pitäisi silti vastata
heille ystävällisesti.

Laulu Laula jälleen lasten kanssa laulu ”Jokaista tulee rakastaa”.

Todistus Kiitä lapsia tilanteista, jolloin olet nähnyt heidän olevan ystävällisiä. Sano, että koska tai-
vaallinen Isä ja Jeesus rakastavat jokaista, he ovat iloisia, kun he näkevät meidän olevan
ystävällisiä toisillemme. Todista, että taivaallinen Isä ja Jeesus haluavat meidän olevan
ystävällisiä. Anna jokaiselle lapselle paperisydän. Kerro lapsille, mitkä sanat sydämeen on
kirjoitettu, ja kerro rakastavasi lapsia.

VALINNAIS-
TOIMINTAA Käytä muutamia näistä ehdotuksista oppiaiheen aikana.

1. Lue seuraavat esimerkit (tai keksi omia) ja pyydä lapsia nostamaan paperisydän ylös, jos
kuvattu teko on ystävällinen ja osoittaa rakkautta. Pyydä heitä laskemaan sydän syliinsä,
jos kuvattu teko ei ole ystävällinen eikä osoita rakkautta.

• Leikitään vuorotellen lelulla.

• Ollaan äkäisiä.

• Autetaan lasta, joka on satuttanut itsensä.

• Lyödään sitä, joka on suututtanut meidät.

• Kävellään kunnioittavasti kappelissa.

• Sanotaan ”ole hyvä” ja ”kiitos”.

• Pidetään ovea auki jollekulle.

• Metelöidään kirkossa.

• Autetaan siivoamisessa.

Muistuta lapsille, että kun me olemme ystävällisiä muille, me osoitamme rakkautta, ja
taivaallinen Isä ja Jeesus ovat iloisia meistä.

2. Keksi muutamia tuttuja tilanteita, joissa lapsilla on tilaisuus olla ystävällinen ja osoittaa
rakkautta muille. Kirjoita tilanteet paperilappuihin ja pyydä jokaista lasta valitsemaan
paperilappu. Lue kukin tilanne ja anna lapsen, joka valitsi lapun, kertoa, kuinka tässä
tilanteessa pitää toimia. Voit käyttää seuraavia esimerkkejä:

• Leikit ystäväsi kanssa yhdessä ja kolmas lapsi tulee huoneeseen. Mitä sinun pitäisi
tehdä?

• Sinä ja siskosi haluatte leikkiä samalla lelulla. Mitä sinun pitäisi tehdä?

• Pikkuveli otti tavaran, joka on sinun. Mitä sinun pitäisi tehdä?

3. Keskustelkaa seurakunnasta tai lähipiiristä tuttujen tilanteiden avulla siitä, kuinka voimme
osoittaa ystävällisyyttä tai rakkautta vammaisille. Auta lapsia keksimään eri tapoja, joilla
he voivat auttaa vammaista.

• Kuinka me voimme osoittaa rakkautta sellaiselle, joka ei näe?

• Kuinka me voimme osoittaa rakkautta sellaiselle, joka ei kuule?

• Kuinka me voimme osoittaa rakkautta sellaiselle, joka käyttää pyörätuolia tai kainalosau-
voja?

4. Auta lapsia ymmärtämään, että vaikka toiset puhuvat vierasta kieltä tai heillä on erivärinen
iho kuin meillä, me olemme kaikki taivaallisen Isän lapsia. Meidän kaikkien pitää olla ystä-
vällisiä toisillemme. Meidän tulee kohdella jokaista sillä tavoin kuin haluamme itseämme
kohdeltavan. Sano, että jokainen ihminen on jollakin tavalla erilainen kuin kukaan muu.

Oppiaihe 34
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LISÄTOIMINTAA 
NUOREMMILLE 
LAPSILLE 1. Laulakaa tai lausukaa sanat laulusta ”Jos jokaista voisin rakastaa” (Lasten laulukirja, s. 83).

2. Auta lapsia leikkimään seuraava:

Hymy on hyvin tarttuva (työnnä sormilla suupielet hymyyn),
joten kun olen surullinen (vedä sormilla suupielet alaspäin),
yritän silti hymyillä (työnnä sormilla suupielet hymyyn)
ja pian olen taas iloinen (paina molemmat kädet sydämelle).

(Mukailtu runosta Pat Graham, ”Feeling Glad”, Friend, maaliskuu 1990, s. 21.)



TAVOITE Auttaa jokaista lasta ymmärtämään, kuinka tärkeää on olla ystävällinen eläimille.

VALMISTELUT 1. Tutki rukoillen kohtia 1. Moos. 2:19–20; 6–8.

2. Tarvittavat välineet:
a. Raamattu
b. kuva 1-28, Luominen – Elolliset olennot (Evankeliumiaiheinen kuvasto 100; 62483);

kuva 1-30, Nooa ja arkki eläimineen (Evankeliumiaiheinen kuvasto 103; 62305)

3. Suorita tarvittavat valmistelut niitä toimintaehdotuksia varten, joita haluat käyttää kohdasta
”Valinnaistoimintaa”.

OPPIMISTOIMINTAA Pyydä yhtä lasta pitämään alkurukous.

Huomion herättäminen Ole olevinasi eläin, joka on tuttu lapsille. Pyydä lapsia arvaamaan, mikä eläin olet. Anna jokai-
sen lapsen vuorotellen olla jokin eläin, kun muut lapset arvaavat, mikä eläin hän on.

Aadam antoi jokaiselle eläimelle nimen

Muistuta lapsia siitä, että taivaallinen Isä suunnitteli ja Jeesus loi kaikki eläimet, kalat, linnut
ja hyönteiset maailmaan. Näytä Raamattua ja sano, että pyhissä kirjoituksissa meille kerro-
taan, että Aadam antoi kaikille eläimille nimen (ks. 1. Moos. 2:19–20). Näytä kuva 1-28,
Luominen – Elolliset olennot.

• Minkä nimisiä eläimiä tässä kuvassa on? (Anna lasten vuorotellen näyttää kuvasta eläimiä
ja kertoa niiden nimet.)

Taivaallinen Isä ja Jeesus haluavat meidän olevan ystävällisiä eläimille

Kertomus Näytä kuva 1-30, Nooa ja arkki eläimineen, ja kerro kertomus Nooasta ja arkista kohdan
1. Moos. 6–8 mukaan. Tähdennä, että ainakin kaksi eläintä jokaisesta eläinlajista säästyi
vedenpaisumukselta. Taivaallinen Isä ja Jeesus rakastavat eläimiä ja haluavat niiden elävän
maailmassa.

• Miksi Nooa otti eläimiä arkkiin?

• Mistä Nooan arkkiin ottamista eläimistä te olette kiitollisia?

• Millähän tavoin taivaallinen Isä ja Jeesus haluavat meidän kohtelevan eläimiä?

Kertomus Kerro omin sanoin seuraava kertomus presidentti Spencer W. Kimballista, kirkon kahdennes-
tatoista presidentistä:

Kun presidentti Spencer W. Kimball oli poika, hänen tehtävänään oli viedä lehmät laitumelle
noin puolentoista kilometrin päähän kotoa. Eräänä päivänä hän teki itselleen ritsan, jolla voi
ampua kiviä aidanseipäisiin ja puunrunkoihin. Hänestä tuli oikein hyvä ampuja, niin että hän
osui kaukaakin puuhun tai aidanseipääseen.

Sen tien varrella, jota pitkin hän vei lehmiä laitumelle, kasvoi korkeita puita. Spencer huomasi,
että puissa oli paljon pikkulintuja. Kun hän näki linnut, hän olisi halunnut ampua niitä näyt-
tääkseen, miten hyvä ampuja hän oli. Mutta sitten hän muisti laulun, jota hän lauloi Alkeisyh-
distyksessä. Siinä sanottiin: ”Älä surmaa pikkulintuja. – – Maailma on Jumalan, ja Hän antaa
ruoan niin pienille kuin isoillekin.” Spencer ajatteli laulamiaan sanoja. Hän tuli siihen tulokseen,
että linnut olivat tärkeitä taivaalliselle Isälle eikä ollut oikein surmata niitä. Sen jälkeen hän piti
aina huolen siitä, että kun hän ampui ritsalla, hän ampui sellaisessa paikassa, ettei hän voisi
osua lintuihin. (Ks. Conference Report, huhtikuu 1978, s. 71; tai Ensign, toukokuu 1978, s. 47.)

Oppiaihe
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• Kuinka Spencer W. Kimball osoitti ystävällisyyttä linnuille?

Kerro lapsille, että taivaallinen Isä ja Jeesus haluavat meidän olevan ystävällisiä kaikille
eläimille.

Laulu Laulakaa tai lausukaa sanat laulusta ”Jos jokaista voisin rakastaa” (Lasten laulukirja, s. 83).

Jos jokaista voisin rakastaa,
Ois oiva maailma.
Siis en unhoittaa saa, ett rakkaus
Alkavi minusta.

• Onko teillä lemmikkieläimiä?

Toiminta Pyydä lapsia kertomaan lemmikeistään ja siitä, kuinka he pitävät niistä huolta. Lue seuraavat
lauseet ja pyydä lapsia nostamaan peukalonsa ylös, jos ehdotettu toiminta on ystävällinen
tapa kohdella lemmikkieläimiä, ja kääntämään peukalonsa alas, jos se on epäystävällinen
tapa kohdella lemmikkieläimiä.

• Ruokimme niitä hyvällä ruoalla joka päivä.

• Unohdamme ruokkia ne.

• Unohdamme antaa niille vettä.

• Annamme niille usein raikasta juomavettä.

• Järjestämme niille turvallisen ja mukavan nukkumapaikan.

• Pidämme ne sisällä kuumassa paikassa koko päivän.

• Annamme niille rakkautta ja huomiota.

Todistus Muistuta lapsia siitä, että Jeesus loi eläimet ja että ne kuuluvat taivaallisen Isän suunnitel-
maan. Taivaallinen Isä ja Jeesus haluavat meidän olevan ystävällisiä eläimille. Kerro, mitä
ajattelet lemmikkieläimestäsi tai eläimistä yleensä.

VALINNAIS-
TOIMINTAA Käytä muutamia näistä ehdotuksista oppiaiheen aikana.

1. Monista jokaiselle lapselle kani oppiaiheen lopusta ja anna lasten värittää kaninsa.
Liimaa pumpulipallo jokaisen kanin häntään, niin että siitä tulee pörröinen.

2. Laula tai sano sanat laulusta ”Taivaallinen Isä rakastaa minua” (Lasten laulukirja, s. 16).

3. Käytä onkivapaa oppiaiheesta 11 ja eläinten leikekuvia, jotka ovat oppikirjassa, ja anna
lasten vuorotellen onkia eläimiä. Kun jokainen lapsi on saanut eläimen, pyydä lapsia
vuorotellen näyttämään eläimensä ja kertomaan, mitä he tietävät siitä.

4. Valmista jokaiselle lapselle kotiin vietäväksi kunniamerkki, jossa on teksti: Minä olen
ystävällinen eläimille.

5. Auta lapsia leikkimään seuraava sormileikki:

Kissanpoikani

Kissanpoikani puuhun kiipesi (juoksuta oikean käden sormia pitkin vasenta käsivartta)
takaa oksien minua kurkisti (aseta oikea käsi vasemmalle olkapäälle).
Sanoin, kis-kis, ja alas se kiiruhti (juoksuta sormet alas pitkin vasenta käsivartta),
joi maitokuppinsa tyhjäksi (pyöristä vasen kämmen kupiksi; esitä oikealla kädellä maitoa
juovaa kissanpoikaa).

6. Pyydä lapsia nousemaan seisomaan ja matkimaan sinua:

Nooa

Nooa arkin rakensi (ojenna käsivarret sivuille olkapään tasalle),
kun kerran eli viisaana (aseta sormi otsalle).
Hän hakkasi ja sahasi (näytä toiminta liikkein)
taivaan Isän neuvosta (nyökäytä päätä).

Ja sitten Nooa perheensä (tee kutsuva ele kädellä)
arkkiin johdatti (marssi paikalla),
eläimet kaikki parittain (nosta kaksi sormea ylös)
sinne marssitti.
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Pian raskaat pilvet alkoivat (aseta kädet pään yläpuolelle)
sadetta vuodattaa (heiluttele sormia kuvaillen sadetta),
niin että näkymättömiin (tee lakaiseva ele kädellä)
jäi veden alle maa (käännä päätä puolelta toiselle).

Vaan arkissa ei hätää ollut (näytä kädellä kellumista)
asukkailla sen,
ja vihdoin viimein päivä voitti
pitkän satehen (nosta kädet ympyräksi pään yläpuolelle).

Pian päivännsäteet haihduttivat veden,
kuivui maa (pane käsivarret ristiin)
ja Nooan perhe nöyrin mielin (ojenna käsivarret ja kädet eteen)
kiitti Jumalaa (paina pää kumaraan ja pane käsivarret ristiin).

(Mukailtu Beverly Spencerin runosta.)

LISÄTOIMINTAA 
NUOREMMILLE 
LAPSILLE 1. Anna lasten kertoa lemmikkieläimistään tai eläimistä, jotka he haluaisivat. Keskustelkaa

lasten kanssa siitä, kuinka meidän pitäisi kohdella lemmikkieläimiä ja hoitaa niitä.

2. Leikkikää seuraava laululeikki:

On suuri ja kaunis tämä maa (aseta käsivarret suureksi ympyräksi),
tääll luomakunta saa asustaa (levitä kädet levälleen),
vuoret ja laaksot (nosta kädet ylös kämmenet ylöspäin, laske kädet alas kämmenet
alaspäin)
ja metsäin puut (nosta kädet ylös sormet suorina),
lintusetkin (heiluttele käsivarsia),
ja eläimet muut (nostele jalkoja).
On suuri ja kaunis tämä maa (aseta käsivarret suureksi ympyräksi),
ja meitä Jumala rakastaa (halaa itseäsi lujasti).

(Children’s Songbook, s. 235.)

3. Näytä leikekuvia muutamista eläimistä yhdestä kerrallaan ja anna lasten kertoa, mitä he
tietävät kustakin eläimestä, kuten missä se elää, miltä se kuulostaa ja mitä he pitävät siitä.

Oppiaihe 35





TAVOITE Auttaa jokaista lasta olemaan hyvä esimerkki muille seuraamalla Jeesuksen esimerkkiä.

VALMISTELUT 1. Tutki rukoillen kohtia Matt. 4:19; Luuk. 19:1–10; Joh. 13:15 ja 3. Ne. 17:11–24.

2. Tarvittavat välineet:
a. Raamattu ja Mormonin Kirja
b. paperista leikattuja jalanjälkiä
c. kuva 1-3, Jeesus Kristus (Evankeliumiaiheinen kuvasto 240; 62572); kuva 1-63,

Sakkeus puussa; kuva 1-64, Jeesus rukoilee nefiläisten kanssa (62542)

3. Suorita tarvittavat valmistelut niitä toimintaehdotuksia varten, joita haluat käyttää kohdasta
”Valinnaistoimintaa”.

OPPIMISTOIMINTAA Pyydä yhtä lasta pitämään alkurukous.

Huomion herättäminen Leiki lasten kanssa ”Niin tee kuin minä” niin, että lapset jäljittelevät kaikkea, mitä teet,
kuten pyörität käsivarsiasi, taputat käsiäsi tai kuvittelet lentäväsi linnun tavoin.

Niin tee kuin minä,
seuraa jäljessäin!
Niin tee kuin minä,
seuraa jäljessäin!
Jos käyn ylös, alaspäin,
nopeaan tai hiljentäin,
niin tee kuin minä,
seuraa jäljessäin!
Niin tee kuin minä,
seuraa jäljessäin!

(© 1963 D. C. Heath and Company. Uusintapainos luvalla.)

Sano lapsille, että kun he tekivät samat liikkeet kuin sinä, he seurasivat esimerkkiäsi. Kun me
seuraamme jonkun esimerkkiä, me teemme niin kuin hän tekee. Kerro lapsille, että Jeesus
sanoi: ”Seuratkaa minua” (ks. Matt. 4:19).

Taivaallinen Isä lähetti Jeesuksen maailmaan olemaan esimerkkinä meille

Näytä kuva 1-3, Jeesus Kristus. Sano, että yksi syy siihen, että Jeesus tuli maailmaan, oli se,
että Hän olisi meille esimerkkinä ja näyttäisi meille, kuinka meidän pitää elää. Jeesus oli täy-
dellinen. Tämä tarkoittaa sitä, että Hän teki kaiken oikein. Meidän pitäisi yrittää elää samalla
tavoin kuin Hän eli, kun Hän oli maan päällä.

Avaa Raamattu ja lue Joh. 13:15 lapsille. Kerro lapsille, että nämä ovat Jeesuksen sanat. Täh-
dennä, että me haluamme olla Jeesuksen kaltaisia ja seurata Hänen esimerkkiään.

Auta lapsia laulamaan tai lausumaan laulun ”Kuin Jeesus mä olla tahdon” (Lasten laulukirja,
s. 40) alkuosan sanat.

Kuin Jeesus mä olla tahdon,
Esimerkkiään seurata
Ja pyrkiä rakastamaan
Sanoissa ja teoissa.

(© 1980 Janice Kapp Perry. Käytetty luvalla.)

• Millaisia asioita meidän pitäisi tehdä, jos me yritämme olla Jeesuksen kaltaisia?

Kertomus Näytä kuva 1-63, Sakkeus puussa, ja kerro Jeesuksesta ja Sakkeuksesta kohdan Luuk.
19:1–10 mukaan. Sano, että Jeesus antoi hyvän esimerkin meille, kun Hän oli ystävällinen
Sakkeukselle. Vaikka muut ihmiset eivät pitäneet Sakkeuksesta, niin Jeesus halusi mennä
hänen taloonsa ja olla hänen ystävänsä.

Oppiaihe
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• Kuinka Jeesus oli ystävällinen Sakkeukselle? (Ks. Luuk. 19:5.)

• Miltähän Sakkeuksesta tuntui, kun Jeesus oli hänelle ystävällinen?

Laulu Laula tai sano sanat laulusta ”Jokaista tulee rakastaa” (Lasten laulukirja, s. 39) ja leikkikää
se seuraavasti:

Jeesus sanoi: Jokaista (levitä kädet)
Tulee rakastaa (nyökkää).
Rakastava sydän myös (paina kädet sydämelle)
Rakkautta saa (halaa itseäsi).

Kertomus Näytä kuva 1-64, Jeesus rukoilee nefiläisten kanssa, ja kerro, kuinka Jeesus rukoili nefi-
läislasten kanssa kohdan 3. Ne. 17:11–24 mukaan. Sano, että Jeesus osoitti esimerkillään,
että meidän tulee rukoilla muiden puolesta.

• Kenen puolesta Jeesus rukoili? (Ks. 3. Ne. 17:21.)

• Miltähän lapsista tuntui, kun Jeesus rukoili heidän puolestaan?

• Ketä me voimme rukoilla?

Keskustelkaa ihmisistä, joiden puolesta me voimme rukoilla, kuten perheenjäsenet, sairaat,
lähetyssaarnaajat ja kirkon johtajat.

Toiminta Aseta kuva 1-63, Sakkeus puussa, ja kuva 1-64, Jeesus rukoilee nefiläisten kanssa, vastakkai-
sille puolille huonetta ja asettele paperiset jalanjäljet lattialle niin, että ne johtavat kummankin
kuvan luo. Pyydä lapsia laulamaan tai sanomaan laulun ”Kuin Jeesus mä olla tahdon” alku-
osan sanat uudelleen, kun he seuraavat jalanjälkiä kummankin kuvan luo.

Pysähtykää kummankin kuvan eteen ja pyydä lapsia kertomaan kertomuksesta niin paljon
kuin he muistavat. Auta lapsia keksimään tapoja, joilla he voivat olla hyviä esimerkkejä niin
kuin Jeesus oli kummassakin tilanteessa. He voivat esimerkiksi antaa toistenkin leikkiä leluil-
laan tai leikkiä sellaisen lapsen kanssa, joka tarvitsee ystävää (Sakkeus) ja he voivat rukoilla
sellaisen puolesta, joka on sairas tai tarvitsee erityistä apua (rukous nefiläislasten puolesta).

Auta lapsia ymmärtämään, että kun he osoittavat rakkautta muita kohtaan olemalla ystävällisiä
ja rukoilemalla heidän puolestaan, he seuraavat Jeesuksen esimerkkiä. He näyttävät myös
hyvää esimerkkiä muille ihmisille.

Laulu Laulakaa tai lausukaa sanat laulun ”Kuin Jeesus mä olla tahdon” (Lasten laulukirja, s. 40)
kertosäkeestä. Leikkikää se seuraavasti:

Jeesuksen lailla suo rakkautta (halaa itseäsi).
Kaikkien anna se tuntea (kättele toista)
Ja hellä ja lempeä ole sä vain (silitä toisella kädellä toista kättä kuin se olisi eläimen pää).
Niin opetti Jeesus ain (pidä käsiä yhdessä kämmenet auki kuin kätesi olisivat kirjan sivut).

(© 1980 Janice Kapp Perry. Käytetty luvalla.)

Me voimme olla hyviä esimerkkejä muille

Sano, että aivan kuten lapset seuraavat Jeesuksen esimerkkiä, muut ihmiset tarkkailevat heitä
ja seuraavat heidän esimerkkiään.

Toiminta Pyydä yhtä lasta tulemaan luokan eteen ja olemaan johtaja. Pyydä lasta johtamaan muita
lapsia tekemään eri liikkeitä, esimerkiksi taputtamaan käsiä, kääntymään ympäri tai hyppi-
mään paikallaan. Anna muiden lasten olla vuorollaan johtajia.

Sano, että on tärkeämpiäkin tapoja olla esimerkki kuin näyttää erilaisia liikkeitä. Kerro lapsille,
että he voivat olla hyviä esimerkkejä tekemällä hyvää kuten puhumalla totta, tottelemalla isää
ja äitiä, antamalla muiden leikkiä leluillaan, olemalla kunnioittavia kirkossa ja auttamalla per-
hettään.

• Miten te voitte olla hyviä esimerkkejä muille?

Pyydä jokaista lasta keksimään, miten hän voi olla hyvä esimerkki, ja kertomaan luokalle,
mitä hän aikoo tehdä.

Todistus Kerro tilanteesta, jolloin sinä olet seurannut jonkun hyvää esimerkkiä. Kerro, miten tärkeää on
seurata Jeesuksen esimerkkiä. Kannusta lapsia olemaan hyvänä esimerkkinä muille tekemällä
sellaista, mitä Jeesus tekisi.
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VALINNAIS-
TOIMINTAA Käytä muutamia näistä ehdotuksista oppiaiheen aikana.

1. Tee paperista jokaiselle lapselle yksinkertainen kruunu tai hattu. Kirjoita kruunuun Minä
voin olla hyvä esimerkki. Keskustelkaa keinoista, joilla lapset voivat olla hyviä esimerkkejä
viikon aikana.

2. Laulakaa ”Jeesus myös oli lapsonen” (Lasten laulukirja, s. 34), ”Auringonsäteeksi Jeesus
loi minut” (Lasten laulukirja, s. 38) tai ”Lailla taivaan tähtösen” (Lasten laulukirja, s. 84).

3. Näytä taskulamppua tai muuta pientä valoa. Sytytä se ja keskustelkaa siitä, kuinka tasku-
lampun valo auttaa ihmisiä, kun se loistaa. Lue ääneen alkuosa kohdasta 3. Ne. 12:16.
Sano lapsille, että he ovat pienten valojen kaltaisia, kun he näyttävät hyvää esimerkkiä,
koska muut ihmiset tarkkailevat ja seuraavat heitä. Anna jokaisen lapsen pidellä tasku-
lamppua ja johdattaa muut ympäri huonetta. Toistakaa, kunnes jokainen lapsi, joka haluaa
olla johtaja, on saanut vuoron.

4. Pyydä lapsia nousemaan seisomaan ja leikkimään seuraava:

Jeesus rakastaa pieniä lapsia

Pitkin tietä lapset juoksivat (juokse paikallasi),
he pikku jaloillaan kiiruhtivat (osoita jalkoja),
väkijoukon keskellä etsivät (ole työntävinäsi kyynärpäillä)
paikkaa, josta Jeesuksen näkisivät (nouse varpaillesi ja katsele ympärillesi).
Sanoi aikuiset: ”Viekää heidät pois (ole hätistelevinäsi lapsia),
kiire Herralla on, lapset häiritä vois.” (Näytä ankaralta ja pudista päätäsi.)
Jeesus lausui luoksensa kutsuen (viito käsilläsi):
”Heidän valtakunta on taivasten.” (Ojenna kätesi kuin sulkisit heidät syliisi.)

(Mukailtu Margaretta Harmonin julkaisusta Bible Story Finger Plays and Action Rhymes
[Cincinnati, Ohio: Standard Publishing, 1964], s. 27.)

LISÄTOIMINTAA 
NUOREMMILLE 
LAPSILLE 1. Pyydä lapsia toistamaan sana esimerkki. Kerro heille, että hyvä esimerkki on joku ihminen,

jonka kaltaiseksi haluaisitte isoina tulla. Vanhempamme voivat olla meille hyvinä esimerk-
keinä. Pyydä lapsia sanomaan, miten vanhemmat huolehtivat heistä tai tekevät heidät
onnellisiksi.

2. Pyydä lapsia ottamaan toisiaan kädestä kiinni ja liikkumaan piirissä, kun laulat tai sanot
sanat laulusta ”Työtä tehdessäin laulan” (Lasten laulukirja, s. 108). Laulakaa laulu niin
moneen kertaan kuin haluat ja käyttäkää äidin tilalla isää, veljeä, siskoa, mummia tai ukkia.

3. Leikkikää ”Seuraa johtajaa” lasten kanssa. Anna lasten seisoa rivissä. Ensimmäisenä
rivissä oleva lapsi juoksee, hyppii, loikkii tai etenee jollakin muulla tavoin huoneen toiselle
puolelle. Toiset lapset matkivat ensimmäistä lasta. Sitten ensimmäinen lapsi menee viimei-
seksi jonoon ja seuraavasta lapsesta tulee uusi johtaja. Jatkakaa, kunnes jokainen lapsi
on ollut vuorollaan johtaja.

Oppiaihe 36



TAVOITE Vahvistaa jokaisen lapsen halua olla rehellinen.

VALMISTELUT 1. Tutki rukoillen kohtia 2. Moos. 20:15–16; Al. 53:16–22; 56:44–57 ja 13. uskonkappale.
Ks. myös Evankeliumin periaatteet (31110 130), luku 31.

2. Tee yksinkertainen pääpanta jokaiselle lapselle paperinpalasta tai kangaskaitaleesta.
Kirjoita jokaiseen pantaan Minä osaan olla rehellinen.

3. Tarvittavat välineet:
a. Raamattu ja Mormonin Kirja
b. nappi tai jokin muu pieni esine
c. kuva 1-13, Joseph Smith (Evankeliumiaiheinen kuvasto 400; 62449); kuva 1-65,

Kaksituhatta nuorta soturia (Evankeliumiaiheinen kuvasto 313; 62050)

4. Suorita tarvittavat valmistelut niitä toimintaehdotuksia varten, joita haluat käyttää kohdasta
”Valinnaistoimintaa”.

OPPIMISTOIMINTAA Pyydä yhtä lasta pitämään alkurukous.

Huomion herättäminen Pyydä yhtä lasta tulemaan luokan eteen. Paina kätesi yhteen nappi tai jokin muu pieni esine
käsien välissä. Pyydä muita lapsia painamaan myös kätensä yhteen. Kulje lapsen luota toi-
sen luo, kosketa omilla käsilläsi heidän käsiään ja pudota nappi jonkun lapsen käsien väliin.
Pyydä lapsia edelleenkin painamaan käsiään yhteen aivan kuin heillä olisi nappi. Sano:
”Nappi, nappi, kenellä on nappi?” Pyydä edessä olevaa lasta arvaamaan, kenellä lapsella
nappi on, kysymällä: ”(Lapsen nimi), onko nappi sinulla?” Kerro lapsille, että heidän pitää
vastata totuudenmukaisesti: ”Ei, nappi ei ole minulla” tai ”Kyllä, nappi on minulla.”

Leikkikää leikki muutamaan kertaan ja valitse muita lapsia arvuuttelijoiksi ja napin pudottajiksi.
Kiitä lapsia siitä, että he olivat rehellisiä.

Taivaallinen Isä ja Jeesus haluavat meidän olevan rehellisiä

Näytä kuva 1-13, Joseph Smith. Kerro lapsille, että profeetta Joseph Smith kirjoitti kolmannes-
satoista uskonkappaleessa: ”Me uskomme, että pitää olla vilpitön” eli rehellinen. Auta lapsia
opettelemaan tämä lause.

• Mitä tarkoittaa, kun sanotaan, että on rehellinen?

Sano, että se tarkoittaa sitä, että puhuu totta, ei ota sellaista, mikä kuuluu toiselle, ja kohtelee
muita ihmisiä reilusti.

Näytä Raamattua ja kerro lapsille, että Mooses toi kansalleen kymmenen käskyä
(ks. 2. Moos. 20). Sano, että taivaallinen Isä ja Jeesus antoivat Moosekselle kaksi käskyä
rehellisyydestä: ”Älä varasta” ja ”Älä todista valheellisesti toista ihmistä vastaan.” 
Lue 2. Moos. 20:15–16 ääneen.

• Mitä varastaminen tarkoittaa?

Sano, että valheellinen todistaminen tarkoittaa sitä, että sanomme toisesta ihmisestä sellaista,
mikä ei ole totta.

Laulu Laulakaa tai lausukaa sanat laulusta ”Uskon, että rehellinen” (Uskomme, että pitää olla
rehellinen, Lasten sakramenttikokousohjelma 1987).

Uskon, että rehellinen
Aina olla kannattaa
Ja tahdon, että rehellisyys
Teoistani alkaa saa.

Minä osaan olla rehellinenOppiaihe
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Toiminta Kuvaile lapsille joitakin tilanteita. Pyydä lapsia nousemaan seisomaan, kun toiminta on rehel-
listä, ja istuutumaan, kun toiminta on epärehellistä. Käytä seuraavia esimerkkejä tai keksi
omia:

• Otat salaa suklaapatukan, joka on ostettu siskollesi.

• Kerrot, mitä olet tekemässä.

• Otat jotakin, mikä ei kuulu sinulle.

• Myönnät, että teit väärin.

• Sanot, että joku toinen teki jotakin väärin, vaikka sinä teit niin.

• Löydät rahaa tai jotakin toiselle kuuluvaa, ja palautat sen omistajalle.

Pyydä lapsia kertomaan tilanteista, jolloin he ovat olleet rehellisiä.

• Miltä teistä tuntuu, kun te olette rehellisiä?

• Miltä teistä tuntuu, kun te olette epärehellisiä?

• Miksi joskus voi olla pelottavaa olla rehellinen? (Voi saada rangaistuksen tai tehdä toisen
surulliseksi.)

Auta lapsia ymmärtämään, että meistä tuntuu paremmalta, kun me olemme rehellisiä, vaikka
se joskus on vaikeaa.

Meitä siunataan, kun me olemme rehellisiä

Kertomus Näytä kuva 1-65, Kaksituhatta nuorta soturia. Kerro kahdestatuhannesta soturista kohtien
Al. 53:16–22 ja 56:44–57 mukaan. Tähdennä erityisesti kohtaa Al. 53:20–21. Sano, että yksi
syy siihen, että nämä nuorukaiset olivat niin hienoja miehiä, oli se, että he olivat rehellisiä.
Lue ääneen loppuosa jakeesta Al. 53:20 (ajatusviivan jälkeinen osa). Sano, että uskollinen
tarkoittaa samaa kuin rehellinen. Koska nämä nuoret soturit olivat rehellisiä, heitä suojeltiin
taistelussa. Heitä siunattiin, koska he olivat rehellisiä, uskollisia ja rohkeita. Myös meitä
siunataan, jos me olemme rehellisiä.

• Kuinka kahtatuhatta nuorta soturia siunattiin heidän rehellisyytensä vuoksi?
(Ks. Al. 56:54–56.)

Toiminta Pane pääpannat lapsille. Pyydä heitä kuvittelemaan, että he ovat kaksituhatta soturia, ja mars-
simaan ympäri huonetta samalla, kun taputat rytmiä. Pyydä heitä pysähtymään, kun lopetat
taputtamisen, ja pyydä yhtä lasta kertomaan, kuinka hän voi olla rehellinen. Ala taas taputtaa.
Leikkikää niin kauan, että jokainen lapsi saa vuoron.

Todistus Todista, että taivaallinen Isä ja Jeesus haluavat meidän olevan rehellisiä ja että me voimme
olla onnellisia, kun me olemme rehellisiä.

VALINNAIS-
TOIMINTAA Käytä muutamia näistä ehdotuksista oppiaiheen aikana.

1. Kerro omin sanoin seuraava kertomus Jacob Hamblinista ja hänen pojastaan:

Jacob Hamblin oli yksi ensimmäisistä pioneereista eteläisessä Utahissa. Hän rakasti siellä
asuvia intiaaneja ja oppi puhumaan heidän kieltään. Hän oli aina rehellinen intiaaneille,
ja he oppivat luottamaan häneen. Eräänä päivänä Jacob lähetti poikansa erään intiaanin
luokse vaihtamaan ponin huopiin. Intiaani tutki ponin huolellisesti ja haki pinon huopia.
Jacobin poika sanoi: ”Ei riitä.” Intiaani haki aina vain lisää huopia pinoon. Kun Jacobin
poika oli saanut mielestään tarpeeksi huopia, hän ratsasti kotiin ylpeänä siitä, että oli
saanut niin paljon huopia ponista. Kun Jacob näki, kuinka monta huopaa hänen poikansa
oli tuonut kotiin, hän ei ollut tyytyväinen. Poni ei ollut niin monen huovan arvoinen. Jacob
lähetti poikansa viemään puolet huovista takaisin intiaanille. Kun poika palasi takaisin
intiaanin luo, intiaani sanoi nauraen: ”Minä tiesin, että Jacob lähettäisi ne takaisin.”
(Ks. Louse Lee Udall Jacob Hamblin jr:n kertomuksen pohjalta julkaisussa A Story to Tell
[Salt Lake City: Deseret Book Co., 1945], s. 359–360.)

Sano, että intiaani tiesi, että Jacob Hamblin oli rehellinen mies ja lähettäisi takaisin yli-
määräiset huovat. Intiaani luotti Jacobiin, koska tämä oli aina ollut rehellinen. Anna lasten
näytellä tai kertoa kertomus uudelleen.

2. Laulakaa tai lausukaa sanat laulusta ”Jeesus myös oli lapsonen” (Lasten laulukirja, s. 34).
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3. Näytelkää yksinkertaisten nukkien, kuten sukka- tai paperipussinukkien, avulla tilanteita,
joissa on tehtävä valinta rehellisyyden ja epärehellisyyden välillä. Käytä seuraavia esi-
merkkejä tai keksi omiasi:

• Rikoit astian ja äiti kysyy, kuka rikkoi sen.

• Autat keräämään kolikoita, jotka ovat pudonneet lattialle, ja tunnet houkutusta ottaa niistä
muutaman itsellesi.

• Söit myös siskollesi ostetun suklaapatukan. Isä kysyy, söitkö suklaapatukan.

Pyydä lapsia vuorotellen käyttämään nukkeja ja kertomaan, mitä niiden pitäisi tehdä
kussakin tilanteessa.

LISÄTOIMINTAA 
NUOREMMILLE 
LAPSILLE 1. Kysy lapsilta, onko huoneessa hevonen. Kerro heille, että vaikka he katsoisivat kuinka

tarkasti, he eivät löytäisi huoneesta hevosta, koska sitä ei ole siellä. Ei olisi rehellistä sanoa,
että huoneessa on hevonen. Kysy, näkevätkö he __________ (jotakin, jonka lapset näkevät
selvästi). Sano, että kun he sanovat sellaista, mikä on totta ja todellista, he ovat rehellisiä.

2. Pyydä lapsia nostamaan molemmat kätensä, kun sanot jotakin, mikä on totta, ja laskemaan
molemmat kätensä, kun sanot jotakin, mikä ei ole totta. Sano helppoja ja selviä asioita
kuten ”Minulla on kukka hiuksissa”, ”Minulla on hame”, ”Jukalla on punaiset housut” tai
”Te istutte tuolilla”.

3. Laula tai sano sanat laulusta ”Pelko jo pois” (Lasten laulukirja, s. 80).



TAVOITE Kannustaa jokaista lasta osoittamaan rakkautta taivaallista Isää ja Jeesusta kohtaan olemalla
kunnioittava.

VALMISTELUT 1. Tutki rukoillen kohta 2. Moos. 3:1–10.

2. Tarvittavat välineet:
a. Raamattu
b. kuva 1-19, Kristus ja lapset (Evankeliumiaiheinen kuvasto 216; 62467); kuva 1-66,

Mooses ja palava pensas (Evankeliumiaiheinen kuvasto 107; 62239); kuva 1-67,
Kunnioittava luokka

3. Suorita tarvittavat valmistelut niitä toimintaehdotuksia varten, joita haluat käyttää kohdasta
”Valinnaistoimintaa”.

OPPIMISTOIMINTAA Pyydä yhtä lasta pitämään alkurukous.

Huomion herättäminen Pyydä lapsia ristimään kätensä ja istumaan hiljaa, kun laulat tai lausut laulun ”Hartaina,
hiljaa vain” (Lasten laulukirja, s. 11) sanat hiljaisella äänellä. Jos lapset tuntevat laulun, he
voivat laulaa mukana.

Hartaina, hiljaa vain Sua ajattelemme.
Hartaina, hiljaa vain kauniisti me laulamme.
Hartaina, hiljaa vain Sua rukoilemme.
Anna Pyhän Henkesi olla kanssamme.

Kun olet lopettanut, kiitä lapsia siitä, että he istuivat hiljaa.

Me osaamme olla kunnioittavia kirkossa

Näytä kuva 1-67, Kunnioittava luokka.

• Missä nämä lapset ovat?

• Mitä he tekevät?

• Mitähän he ajattelevat?

• Kuinka te käyttäydytte, kun tulette Alkeisyhdistykseen?

Sano, että kun me tulemme kirkkoon, meidän tulee käyttäytyä tietyllä tavalla. Sitä sanotaan
kunnioittavaksi käyttäytymiseksi.

Pyydä lapsia toistamaan muutamaan kertaan sana kunnioittava.

• Mitähän kunnioittava käyttäytyminen tarkoittaa?

Sano, että se tarkoittaa sitä, että me käytöksellämme osoitamme rakastavamme ja kunnioitta-
vamme taivaallista Isää ja Jeesusta. Me voimme osoittaa rakkautta heitä kohtaan seuraavilla
tavoilla (anna lasten näyttää näitä tapoja, kun puhut niistä):

• Kävelemme rauhallisesti ja puhumme hiljaa.

• Istumme hiljaa ja kuuntelemme rukouksia ja oppiaihetta.

• Viittaamme, kun haluamme sanoa jotakin.

• Ristimme kätemme.

• Pidämme kappelin siistinä.

Sano, että kun me teemme näin, taivaallinen Isä ja Jeesus tietävät, että me rakastamme Heitä
ja että me olemme onnellisia siitä, että olemme kirkossa.

Oppiaihe
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Laulu Laula tai lausu lasten kanssa laulun ”Eessäs olla tahdon” (Lisää lauluja lapsille, s. 21) sanat.
Jos halutaan, voitte toistaa laulun.

Eessäs olla tahdon
mä kunnioittava.
Hiljaa kuuntelen aivan
ja istun näin hartaana.

• Miksi meidän pitää olla kunnioittavia Alkeisyhdistyksessä?

Muistuta lapsia siitä, että kun me olemme kunnioittavia, me voimme kuunnella opettajiamme
ja oppia lisää taivaallisesta Isästä ja Jeesuksesta. Kun me olemme kunnioittavia, me autamme
myös muita olemaan kunnioittavia.

• Missä rakennuksessa me nyt olemme?

• Kenen tämä rakennus on?

Sano, että kirkko kuuluu taivaalliselle Isälle ja Jeesukselle. Se on paikka, johon me tulemme
oppimaan lisää heistä ja siitä, mitä He haluavat meidän tekevän.

Toiminta Leiki seuraava sormileikki lasten kanssa. Keksi liikkeet kuvaamaan talon eri osia.

Kirkkotalo

Tässä on seinät kirkkotalon,
tässä ihailen torniansa.
Ikkunat päästävät sisälle valon,
ovesta kulkee kansa.
Tämän rakensi käsin rakastavin (risti kädet)
kirkon jäsenet Herralleen.
Tästä mekin hartahin sydämin (paina kädet sydämelle)
yhdymme kiitokseen.

• Mitä meidän pitäisi tehdä kirkossa?

• Mitä me emme saa tehdä kirkossa?

Auta lapsia ymmärtämään, että kirkossa on paikkoja ja tilaisuuksia, joissa juokseminen ja
pelaaminen on sallittua, mutta suurimmassa osassa rakennusta ja sunnuntaisin meidän pitää
olla kunnioittavia. Selitä, että sen lisäksi, että me istumme hiljaa Alkeisyhdistyksessä ja kap-
pelissa, me puhumme ja kävelemme hiljaa käytävillä.

Kertomus Keksi kertomus luokkasi lapsista, jotka tulevat Alkeisyhdistykseen. Kerro, kuinka innoissaan
he ovat, kun he juoksevat ja hyppivät matkalla kirkkoon, kuinka he kävelevät hiljaa tullessaan
sisään ja mitä he tekevät sakramenttikokouksessa ja Alkeisyhdistyksessä ja jälkeenpäin
käytävässä. Tähdennä sitä, kuinka kunnioittavia lapset ovat, kun he tulevat kirkkoon.

Toiminta Sanokaa loru ”Two Happy Feet” (Children’s Songbook, s. 270), kun lapset kävelevät
huoneessa niin hiljaa ja varoen, etteivät heidän kenkänsä saa aikaan mitään ääntä.

Näin pienet jalat muilla on,
ne mua kuljettaa.
Ne hyppii sekä tanssii
ja usein kolistaa.
Vaan taivaan Isän talossa
ne astuu sipsuttain,
niin että vaikka kuljenkin,
et kuule jalkojain.

• Mitä te teette jaloillanne kirkon käytävillä? Entä kappelissa? Entä luokassa?

• Mitä te teette käsillänne?

• Mitä te teette äänellänne?

Me voimme tuntea kunnioitusta

Näytä kuva 1–19, Kristus ja lapset, ja kerro, miltä sinusta tuntuu, kun ajattelet Jeesusta ja sitä,
kuinka paljon Hän rakastaa meitä. Sano, että tällaiset tunteet ovat kunnioittavia. Pyydä lapsia
ilmaisemaan tunteensa Jeesusta kohtaan.
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Kertomus Näytä kuva 1-66, Mooses ja palava pensas, ja kerro kertomus kohdasta 2. Moos. 3:1–10.
Tähdennä niitä kunnioituksen tunteita, joita Mooseksella oli, kun Herra puhui hänelle palavasta
pensaasta ja kutsui hänet johtamaan Israelin lapset pois Egyptistä. Lue Raamatusta ääneen
seuraava osa jakeesta 5 ja selitä se: ”Riisu kengät jalastasi, sillä paikka, jossa seisot, on
pyhä.”

• Miksi Mooses riisui kenkänsä?

Sano, että sillä tavoin hän osoitti olevansa kunnioittava. Huolehdi siitä, että lapset ymmärtävät,
ettei meidän tarvitse riisua kenkiämme ollaksemme kunnioittavia. Meillä on monia muita tapoja
olla kunnioittavia.

• Kuinka te voitte olla kunnioittavia?

Me voimme olla kunnioittavia kotona

Kerro lapsille, että kirkko ei ole ainoa paikka, jossa meidän pitää olla kunnioittavia.

• Mitä te teette kotona, kun joku rukoilee?

• Mitä te teette kotona perheillan aikana?

Sano, että kun me kotona kuuntelemme hiljaa rukouksen ja oppiaiheen ajan, me olemme
myös kunnioittavia. Näin me osoitamme taivaalliselle Isälle ja Jeesukselle, että me rakas-
tamme heitä.

Todistus Kerro rakastavasi taivaallista Isää ja Jeesusta ja kerro, kuinka kiitollinen olet siitä, että voit
osoittaa rakkautesi olemalla kunnioittava. Kehota lapsia osoittamaan rakkautensa taivaallista
Isää ja Jeesusta kohtaan olemalla kunnioittavia Alkeisyhdistyksessä, sakramenttikokouksessa
ja rukousten ja perheillan aikana kotona.

VALINNAIS-
TOIMINTAA Käytä muutamia näistä ehdotuksista oppiaiheen aikana.

1. Vie lapset kunnioituskävelylle kirkon käytävään. Jos mahdollista, käykää kappelissa.
Kun palaatte luokkaan, kiitä lapsia heidän kunnioittavasta käyttäytymisestään ja keskus-
telkaa siitä, kuinka heidän kunnioituksensa auttoi muita ihmisiä rakennuksessa olemaan
kunnioittavia luokissaan.

2. Laula tai lausu sanat laulusta ”Harras olla yritän” (Lasten laulukirja, s. 13), ”Herran
huoneessa” (Lasten laulukirja, s. 10), ”Mä hiljaa olla koetan” (Laula kanssani, A-1) tai
”Tahdon kuuliaisena” (Laula kanssani, B-64).

3. Piirrä jokaisen lapsen jalan ääriviivat paperiin, johon on monistettu runo ”Pienet jalat”
(ks. s. 126). Anna jokaisen lapsen värittää piirros jalastaan ja viedä paperi kotiin.

4. Pyydä jokaista lasta vuorollaan näyttämään yksi tapa, jolla hän voi olla kunnioittava
luokassa kuten istumaan hiljaa, ristimään kädet tai viittaamaan. Puhukaa siitä, miksi
meidän pitäisi olla kunnioittavia taivaallisen Isän huoneessa.

5. Auta lapsia sanomaan toinen tai molemmat seuraavista loruista, ja improvisoikaa ne
leikiksi.

Avaa, sulje [kädet]

Avaa, sulje,
avaa, sulje,
hiukan taputa.
Avaa, sulje,
avaa, sulje,
syliin aseta.

Näin käsiäni ravistan

Näin käsiäni ravistan
ja vähän pyöritän.
Ja sitten vielä taputan
ja ylös venytän.
Nyt lasken alas käteni
ja ristin näin ne syliini.

Oppiaihe 38
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Nyt jalat pidän paikallaan,
ne eivät heilu lain.
Mä istun selkä suorana
ja pääni painan vain.
Nyt silmät vielä suljetaan
ja sitten rukoillaan.

LISÄTOIMINTAA 
NUOREMMILLE 
LAPSILLE Pyydä lapsia sulkemaan silmänsä. Pyydä heitä nostamaan kätensä, jos he kuulevat, kun

pudotat kolikon tai napin. Pudota kolikko tai nappi lattialle tai pöydälle. Kiedo sitten kolikko
tai nappi nenäliinaan tai pieneen kangaspalaan. Pyydä lapsia pitämään silmänsä kiinni,
kuuntelemaan tarkoin ja nostamaan kätensä, jos he nyt kuulevat kolikon tai napin. Pudota
kankaan sisällä oleva kolikko tai nappi pöydälle tai lattialle. Auta lapsia ymmärtämään,
että voimme kuulla paljon, jos kuuntelemme.



TAVOITE Auttaa jokaista lasta ymmärtämään, että hyvä musiikki voi auttaa meitä tuntemaan itsemme
onnellisiksi ja muistuttaa meitä taivaallisesta Isästä ja Jeesuksesta.

VALMISTELUT 1. Tutki rukoillen kohtia 1. Sam. 16:19–23; Et. 6:2–12 ja LK 25:12.

2. Tarvittavat välineet:
a. Raamattu, Mormonin Kirja ja Opin ja Liittojen Kirja
b. kuva 1-61, Lähtö Nauvoosta (Evankeliumiaiheinen kuvasto 410; 62493); kuva 1-68,

Daavid soittaa kuningas Saulille; kuva 1-69, Jaredilaisia aluksia

3. Suorita tarvittavat valmistelut niitä toimintaehdotuksia varten, joita haluat käyttää kohdasta
”Valinnaistoimintaa”.

Huomautus opettajalle: Voit pyytää Alkeisyhdistyksen musiikinohjaajalta apua tämän oppiai-
heen opettamisessa.

OPPIMISTOIMINTAA Pyydä yhtä lasta pitämään alkurukous.

Huomion herättäminen Pyydä lapsia muodostamaan ympyrä ja laulamaan ”Jos sull lysti on” (Lasten laulukirja, s. 125)
muutamaan kertaan sellaisin ohjein kuin ”kätes yhteen lyö”, ”tömistele näin” ja ”taputtele
näin”. Leikkikää sanojen mukaan.

Jos sull lysti on, niin kätes yhteen lyö.
Jos sull lysti on, niin kätes yhteen lyö.
Jos sull lysti on ja tiedät sen,
niin varmaan myöskin näytät sen.
Jos lysti on, niin kätes yhteen lyö.

• Miltä teistä tuntui, kun lauloitte tätä laulua?

Hyvä musiikki voi auttaa meitä olemaan onnellisia

Sano, että iloinen, kaunis tai rauhallinen musiikki voi antaa meille hyvän tunteen. Kun me
olemme surullisia, vihaisia tai peloissamme, hyvä musiikki voi tehdä meidät taas onnellisiksi.

Kertomus Näytä kuva 1-68, Daavid soittaa kuningas Saulille. Kerro kohdan 1. Sam. 16:19–23 mukaan
Daavidista soittamassa harppuaan kuningas Saulille, kun kuningas ei voinut oikein hyvin.

• Mistähän syystä Daavidin soitto sai kuningas Saulin tuntemaan olonsa paremmaksi?

• Mitä soittimia teistä on mukavaa kuunnella?

Esittäkää lyhyesti pantomiimina soittimia sitä mukaa kuin ne mainitaan.

Toiminta Pyydä jokaista lasta kuvittelemaan, että he soittavat jotakin soitinta kuten pianoa, viulua,
kitaraa, huilua tai harppua, kun hyräilet tutun Alkeisyhdistyksen tai kirkon laulun.

Sano, että myös laulaminen voi tehdä meidät onnellisiksi. Laula ”Lammella ankat”
(Laula kanssani, B-79) käyttäen seuraavaa toimintaa:

Lammella ankat ne laulelee (auo ja sulje peukaloa ja sormia kuten ankan nokka),
kanatkin pojilleen ääntelee (laita kädet käsivarsien alle kuten siivet).
Laulaa myös tuuli latvoissa puiden (heiluta käsiä pään yläpuolella kuten tuulessa
huojuvat puut)
siihen me yhdymme riemuiten.

(© 1963 D. C. Heath and Company. Uusintapainos luvalla.)

• Mitkä Alkeisyhdistyksen laulut tekevät teidät onnellisiksi?

Laulu Anna lasten valita lempilaulu, ja laula se heidän kanssaan.

Oppiaihe
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Kertomus Näytä kuva 1-61, Lähtö Nauvoosta, ja kerro lapsille kertomus omin sanoin:

Kun pioneerit lähtivät kodeistaan Nauvoossa ja muuttivat länteen, he pakkasivat kaiken
mahdollisen vankkureihin ja käsikärryihin. Heidän täytyi jättää paljon tavaroitaan Nauvooseen,
koska niille ei ollut tilaa. Matkaaminen oli vaikeaa, ja pioneerit olivat yleensä hyvin väsyneitä
päivän päättyessä.

Illalla pioneerit keräsivät eläimet ja vankkurit piiriin ja rakensivat suuren nuotion keskelle piiriä.
Profeetta Brigham Young tiesi, että ihmiset olisivat iloisempia matkalla, jos heillä olisi musiik-
kia. Hän kehotti heitä laulamaan ja tanssimaan. Ne pioneerit, jotka olivat tuoneet mukanaan
viulun, trumpetin ja rummut, soittivat niitä. Kaikki lauloivat ja tanssivat nuotion ympärillä.
Yksi heidän lempilauluistaan oli ”Pelvotta käykää”. Soitto ja laulu antoivat pioneereille voimaa
ja rohkeutta. Kun he kävivät laulamisen ja soittamisen jälkeen illalla nukkumaan, he olivat
onnellisia.

Laulu Pyydä lapsia istumaan piiriin ja kuvittelemaan, että he ovat pioneereja, jotka istuvat leiritulen
ympärillä. Laulakaa yhdessä ”Pioneerilapset” (Lasten laulukirja, s. 137) tai jokin muu suosittu
Alkeisyhdistyksen laulu.

Musiikki auttaa meitä muistamaan taivaallista Isää ja Jeesusta

Sano, että musiikki kirkossa muistuttaa meitä taivaallisesta Isästä ja Jeesuksesta. Pyydä
lapsia sulkemaan silmänsä ja kuvittelemaan, että he kuulevat soittoa kappelista ennen
sakramenttikokouksen alkua.

• Kuinka musiikki auttaa teitä olemaan kunnioittavia kirkossa?

Sano, että taivaallinen Isä ja Jeesus haluavat kuulla meidän laulavan. Lue ääneen jakeen
LK 25:12 alkuosa (sanoihin merkitsee minulle rukousta asti). Sano, että kirkon laulujen laula-
minen on kuin rukoilisi taivaallista Isää. Me kiitämme taivaallista Isää niistä siunauksista, joita
Hän antaa meille. Kun laulamme taivaallisesta Isästä ja Jeesuksesta, me muistamme, että
he rakastavat meitä ja haluavat auttaa meitä.

• Miksi me laulamme kirkossa?

Kertomus Näytä kuva 1-69, Jaredilaisia aluksia, ja kerro, miten jaredilaiset tulivat luvattuun maahan
kohdan Et. 6:2–12 mukaan. Sano, että jaredilaiset lauloivat kiitoslauluja taivaalliselle Isälle ja
Jeesukselle ollessaan aluksissaan eli laivoissaan.

• Mistähän syystä jaredilaiset lauloivat lauluja matkansa aikana?

• Miltähän jaredilaisista tuntui, kun tuuli ja aallot heiluttivat aluksia?

• Miten laulaminen auttoi heitä, kun he pelkäsivät?

• Oletteko koskaan laulaneet, kun teitä on pelottanut? Miten se auttoi?

Todistus Kerro tilanteesta, jolloin musiikki teki sinut onnelliseksi. Muistuta lapsia siitä, että taivaallinen
Isä ja Jeesus haluavat kuulla heidän laulavan hyviä lauluja. Kun he laulavat, he tuntevat
olonsa onnelliseksi ja muistavat, että taivaallinen Isä ja Jeesus rakastavat heitä.

VALINNAIS-
TOIMINTAA Käytä muutamia näistä ehdotuksista oppiaiheen aikana.

1. Laula ”Hauskaa niin” (Lasten laulukirja, s. 129) tai ”Oi katso, kuinka ihana” (Lasten
laulukirja, s. 122).

2. Jos luokka on pieni, pyydä jokaista lasta valitsemaan mieleisensä Alkeisyhdistyksen laulu,
ja laulakaa laulut yhdessä luokkana.

3. Tee paperimukeista rytmisoittimet lapsille. Pane vähän riisiä tai hiekkaa paperimukiin.
Teippaa toinen muki ensimmäisen päälle, niin etteivät riisit tai hiekka valu pois. Laula jokin
Alkeisyhdistyksen laulu samalla, kun lapset säestävät. Voit myös tuoda muita tavaroita ryt-
misoittimiksi, esimerkiksi kelloja, palikoita (joita lyödään yhteen) tai kapuloita (joita lyödään
vastakkain).

4. Kerro omin sanoin kertomus siitä, kuinka profeetta Joseph Smith ja muut kirkon johtajat
olivat Carthagen vankilassa. Ilkeät miehet olivat panneet heidät vankilaan, vaikka he eivät
olleet tehneet mitään väärää. Profeetta tiesi, että hänen henkensä oli vaarassa, ja hän oli
hyvin surullinen. Hän pyysi ystäväänsä John Tayloria laulamaan. John oli myös hyvin surul-
linen, ja hän sanoi Josephille, ettei häntä haluttanut laulaa, mutta Joseph kehotti häntä
laulamaan. Kun John lauloi laulun Jeesuksesta, kaikista vankilassa olijoista tuntui parem-
malta. Laulu muistutti heitä siitä, että taivaallinen Isä ja Jeesus rakastivat heitä. Se antoi
heille voimaa ja rohkeutta.



131

LISÄTOIMINTAA 
NUOREMMILLE 
LAPSILLE 1. Laula lasten kanssa joitakin heidän lempilauluistaan. Pyydä lapsia taputtamaan hiljaa

laulaessaan. Puhu lasten kanssa siitä, kuinka laulaminen tekee heidät onnellisiksi.

2. Valmista lasten kuultavaksi äänite, jossa on näytteitä eri musiikkilajeista. Huolehdi siitä,
että näytteet sopivat sapatin henkeen.

3. Kerro lapsille, että taivaallinen Isä on antanut meille monenlaista musiikkia. Ihmiset tekevät
musiikkia, mutta myös ympäröivä maailma tekee musiikkia. Mainitse luonnosta erilaisia
asioita, jotka kuulostavat musiikilta kuten tuuli, sade, linnun laulu, mehiläisten surina ja
ukkonen. Pyydä lapsia matkimaan jokaista ääntä.

Oppiaihe 39



TAVOITE Kannustaa jokaista lasta ajattelemaan Jeesusta Kristusta sakramentin aikana.

VALMISTELUT 1. Tutki rukoillen kohtia Luuk. 22:19–20 ja 3. Ne. 18:1–11. Ks. myös Evankeliumin periaatteet
(31110 130), luku 23.

2. Pyydä Alkeisyhdistyksen johtajan luvalla piispaa järjestämään niin, että yksi pappien
koorumin jäsen tulee luokkaanne muutamaksi minuutiksi oppitunnin alussa. Pappien
koorumin jäsenen pitäisi valmistautua kertomaan lapsille tehtävästään valmistaa sakra-
mentti ja ajatuksistaan tätä pyhää toimitusta kohtaan.

3. Tarvittavat välineet:
a. Raamattu ja Mormonin Kirja
b. kuvia tapahtumista Jeesuksen elämässä kuten 1-16, Jeesus seimessä (Evankeliumiai-

heinen kuvasto 201; 62495); kuva 1-17, Jeesus-lapsi temppelissä (Evankeliumiaiheinen
kuvasto 205; 62500); kuva 1-19, Kristus ja lapset (Evankeliumiaiheinen kuvasto 216;
62467); kuva 1-43, Jeesus parantaa sokean (Evankeliumiaiheinen kuvasto 213; 62145)
ja muita kuvia, joita haluat käyttää.

c. kuva 1-3, Jeesus Kristus (Evankeliumiaiheinen kuvasto 240; 62572); kuva 1-8, Sakra-
mentin jakaminen (62021); kuva 1-44, Jeesus opettaa läntisellä pallonpuoliskolla
(Evankeliumiaiheinen kuvasto 316; 62380); kuva 1-70, Viimeinen ateria (Evankeliumiai-
heinen kuvasto 225; 62174)

4. Suorita tarvittavat valmistelut niitä toimintaehdotuksia varten, joita haluat käyttää kohdasta
”Valinnaistoimintaa”.

OPPIMISTOIMINTAA Pyydä yhtä lasta pitämään alkurukous.

Huomion herättäminen Näytä kuva 1-8, Sakramentin jakaminen. Kerro lapsille, että sunnuntain kokousta, johon me
yleensä kokoonnumme perheinä, sanotaan sakramenttikokoukseksi.

• Miksi me sanomme tätä kokousta sakramenttikokoukseksi?

Esittele pappien koorumin jäsen lapsille. Pyydä häntä kertomaan Aaronin pappeuden tehtä-
vistä sakramenttitoimituksessa. Pyydä häntä kertomaan, mitä hän ajattelee tehtävästään tässä
pyhässä toimituksessa. Kiitä häntä vierailusta ja anna hänelle lupa palata kooruminsa kokouk-
seen tai pyhäkoululuokkaan.

Jeesus antoi meille sakramentin, että muistaisimme Hänet paremmin

Näytä kuva 1-3, Jeesus Kristus. Muistuta lapsia siitä, että Jeesus on taivaallisen Isän Poika.
Koska Jeesus rakastaa meitä niin paljon, Hän tuli maailmaan meidän Vapahtajaksemme. Hän
paransi sairaita, opetti evankeliumia ja näytti oikean tavan elää. Sitten Hän kuoli meidän puo-
lestamme.

Kertomus Näytä kuva 1-70, Viimeinen ateria. Kerro viimeisestä ateriasta kohdan Luuk. 22:19–20
mukaan. Lue Raamatusta ääneen jakeen 19 loppuosa: ”Tehkää tämä minun muistokseni.”
Sano, että Jeesus pyysi apostoleitaan kokoontumaan yhteen jokaisena sapatinpäivänä ja
muistamaan Häntä nauttimalla sakramentin.

Näytä kuva 1-44, Jeesus opettaa läntisellä pallonpuoliskolla. Sano, että kun Jeesus kävi nefi-
läisten luona, Hän käski heitä myös kokoontumaan joka sapatinpäivänä ja muistamaan Häntä
nauttimalla sakramentin (ks. 3. Ne. 18:1–11).

• Ketä apostoleiden piti ajatella, kun he nauttivat sakramentin?

• Ketä nefiläisten piti ajatella, kun he nauttivat sakramentin?

• Ketä meidän pitäisi ajatella, kun me nautimme sakramentin?

• Milloin me nautimme sakramentin?

Sakramentti auttaa minua
ajattelemaan Jeesusta

Oppiaihe
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Toiminta Leiki seuraava leikkiloru lasten kanssa:

On hyvä kun kirkkoon tulla saan

On hyvä kun kirkkoon tulla saan (risti kädet ja tee kirkontorni nostamalla etusormet
vastakkain).
Opin kuuntelemaan (nosta käsi kupiksi korvalle)
ja rukoilemaan (risti kädet ja paina pää).
Opin Jeesuksesta taivaassa (osoita ylös)
ja Hänen rakkaudestaan (halaa itseäsi).

Kertomuksia Näytä kuvia Jeesuksen elämästä yksi kerrallaan. Jos lapset tuntevat kuvan, anna heidän
kertoa siitä. Elleivät he tunne kertomusta, kerro se lyhyesti. Anna mahdollisimman monen
lapsen osallistua kertomiseen.

• Mitä kertomuksia Jeesuksesta te voitte ajatella sakramentin aikana?

Anna lasten kertoa muita sellaisia kertomuksia Jeesuksesta, joita he voisivat ajatella sak-
ramentin aikana. Elleivät he keksi yhtään, kerro heille yksi tai kaksi sellaista kertomusta
Jeesuksesta, joita haluat ajatella sakramentin aikana.

Me osaamme olla kunnioittavia sakramentin aikana

Toiminta Auta lapsia sanomaan ja leikkimään seuraava leikkiloru:

Nyt ristin kädet (risti kädet),
painan pään (paina pää),
ja olen hiljainen (kuiskaa tämä).
Sakramentin aikana
mä Sua muistelen.

Sano, että koska Jeesus antoi meille sakramentin, että me muistaisimme Hänet paremmin,
on tärkeää ajatella Jeesusta ja auttaa myös muita ajattelemaan Häntä. Me voimme tehdä näin,
kun olemme kunnioittavia sakramentin aikana.

Toiminta Kuiskaa yksi seuraavista lauseista yhdelle lapsista ja pyydä häntä toistamaan lause luokalle.
Jatka kuiskaamalla toiset lauseet toisille lapsille.

1. Me valmistaudumme sakramenttiin laulamalla laulun, joka muistuttaa meitä Jeesuksesta.

2. Me kuuntelemme tarkoin, kun leipä siunataan.

3. Kun leipä jaetaan meille, me otamme vain yhden palan.

4. Me kuuntelemme tarkoin, kun vesi siunataan.

5. Me juomme veden kunnioittavasti ja panemme kupin takaisin tarjottimelle.

6. Me emme koskaan leiki leivällä emmekä sakramenttikupeilla.

Sano, että kun teemme näin, me osoitamme olevamme kunnioittavia nauttiessamme sakra-
mentin.

• Kuinka me voimme olla kunnioittavia sakramentin aikana?

Toiminta Pyydä lapsia kuuntelemaan tarkoin kuvailemiasi puuhia. Pyydä heitä nousemaan seisomaan,
jos se, mitä sanot, on sellaista, mitä heidän pitäisi tehdä tai ajatella sakramentin aikana.
Pyydä heitä istuutumaan, jos sanot sellaista, mitä heidän ei pitäisi tehdä tai ajatella sakra-
mentin aikana. Käytä seuraavia esimerkkejä tai keksi omia:

• Kuuntelemme tarkoin, kun sakramenttirukoukset pidetään.

• Muistamme, että taivaallinen Isä ja Jeesus rakastavat meitä.

• Ajattelemme retkeä, jolle pian lähdetään.

• Muistamme, että Jeesus paransi sairaita.

• Juttelemme veljen tai siskon kanssa.

• Keikumme.

• Ajattelemme sitä, kuinka Jeesus siunasi lapsia.

Todistus Todista siitä, kuinka kiitollinen olet sakramentista ja siitä, että sakramentti auttaa meitä muis-
tamaan Jeesusta ja sitä, mitä Hän on tehnyt meidän puolestamme. Sano, että olet erityisen
kiitollinen silloin, kun kaikki ovat kunnioittavia sakramentin aikana, niin että voit keskittyä
ajattelemaan Jeesusta.



134

VALINNAIS-
TOIMINTAA Käytä muutamia näistä ehdotuksista oppiaiheen aikana.

1. Laula tai lausu sanat laulusta ”Kun sakramentin nautin” (Laula kanssani, C-2).

2. Pyydä jokaista lasta piirtämään kuva itsestään sakramenttia nauttimassa. Kirjoita jokaiseen
kuvaan otsikoksi Minä voin ajatella Jeesusta, kun nautin sakramentin.

3. Tuo luokkaan tyhjä sakramenttiin tarkoitettu leipä- ja vesitarjotin. Anna lasten katsella ja
pidellä tarjottimia. Pyydä lapsia kertomaan, mitä tapahtuu sakramentin siunaamisen aikana
sakramenttikokouksessa.

4. Pyydä lapsia näyttelemään lempikertomuksiaan Jeesuksen elämästä.

LISÄTOIMINTAA 
NUOREMMILLE 
LAPSILLE 1. Selitä sakramentti yksinkertaisesti: Näytä kuva Jeesuksesta ja kerro lapsille, että sun-

nuntaina on hetki, jolloin me muistamme Jeesusta aivan erityisellä tavalla. Kerro lapsille,
että silloin me syömme pienen palan leipää ja juomme pienen kupillisen vettä sakrament-
tikokouksessa. Sano, että sakramentin aikana me muistamme, kuinka paljon Jeesus rakas-
taa meitä, ja ajattelemme kaikkea sitä, mitä Hän on tehnyt, että me olisimme onnellisia.

2. Laula tai sano sanat laulusta ”Kerrothan taas Jeesuksesta” (Lasten laulukirja, s. 36)
tai ”Auringonsäteeksi Jeesus loi minut” (Lasten laulukirja, s. 38).

3. Auta lapsia leikkimään seuraava leikkiloru, kun sanot sanat:

Luominen

Jeesus teki valkeuden (muodosta käsivarsista ympyrä pään yläpuolelle)
ja satehen (nosta kädet ylös sormet alaspäin ja heiluta sormia)
ja kukkaset (tee käsistä kuppi, kämmenet ylöspäin).
Jeesus teki lintuset (auo ja sulje peukaloa ja sormia kuten linnun nokka),
niin luotiin maailma (ojenna kädet eteen kämmenet ylöspäin ja pane kädet ristiin).

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

Muistuta lapsia siitä, että Jeesus on antanut meille paljon sellaista, mikä tekee meidät
onnellisiksi. Sakramentin aikana me voimme osoittaa olevamme kiitollisia ajattelemalla
Jeesusta.



TAVOITE Auttaa jokaista lasta ymmärtämään, että pyhissä kirjoituksissa on taivaallisen Isän ja
Jeesuksen Kristuksen sanoja ja että me voimme oppia taivaallisesta Isästä ja Jeesuksesta
Kristuksesta tutkimalla pyhiä kirjoituksia.

VALMISTELUT 1. Tutki rukoillen kohtia Luuk. 22:19–20; 3. Ne. 18:21; LK 59:6 ja KH Moos. 7:11. Ks. myös
Evankeliumin periaatteet (31110 130) luku 10.

2. Valmistaudu kertomaan jokin lempikertomuksistasi pyhistä kirjoituksista ja käytä apunasi
kuvaa, jos mahdollista.

3. Tarvittavat välineet:
a. pyhät kirjoitukset (Raamattu, Mormonin Kirja, Opin ja Liittojen Kirja ja Kallisarvoinen

Helmi)
b. liina, jolla voi peittää pyhät kirjoitukset, tai paperi, johon ne voi kääriä
c. kuva 1-3, Jeesus Kristus (Evankeliumiaiheinen kuvasto 240; 62572); kuva 1-18,

Johannes Kastaja kastaa Jeesuksen (Evankeliumiaiheinen kuvasto 208; 62133); 
kuva 1-44, Jeesus opettaa läntisellä pallonpuoliskolla (Evankeliumiaiheinen kuvasto 316;
62380); kuva 1-70, Viimeinen ateria (Evankeliumiaiheinen kuvasto 225; 62174)

4. Suorita tarvittavat valmistelut niitä toimintaehdotuksia varten, joita haluat käyttää kohdasta
”Valinnaistoimintaa”.

OPPIMISTOIMINTAA Pyydä yhtä lasta pitämään alkurukous.

Huomion herättäminen Peitä ennen luokan alkua pyhät kirjoitukset liinalla tai kääri ne paperiin. Pane peitetyt pyhät
kirjoitukset pöydälle tai tuolille, mistä lapset näkevät ne. Sano, että olet peittänyt jotakin
sellaista, mikä on tärkeää sinulle ja kaikille. Anna lasten arvata, mitä olet peittänyt.

Kun lapset ovat yrittäneet muutaman kerran arvata, pyydä heitä tunnustelemaan kirjoja liinan
tai paperin läpi. Jos lapsi arvaa, että siellä on kirja tai kirjoja, sano, että niin siellä onkin, ja ota
peite pois. Kerro lapsille, että näitä kirjoja sanotaan pyhiksi kirjoituksiksi. Pyydä lapsia sano-
maan muutaman kerran pyhät kirjoitukset.

Pyhät kirjoitukset ovat pyhiä kirjoja

Sano, että pyhät kirjoitukset ovat tärkeitä kirjoja, jotka eroavat kaikista muista kirjoista.
Ne ovat pyhiä kirjoja. Muistuta lapsia siitä, että kaikki, mikä on pyhää, auttaa meitä ajattele-
maan taivaallista Isää ja Jeesusta. Sano, että pyhissä kirjoituksissa meille kerrotaan taivaalli-
sesta Isästä ja Jeesuksesta ja siitä, kuinka paljon He rakastavat meitä. Niissä kerrotaan meille,
mitä taivaallinen Isä ja Jeesus haluavat meidän tekevän, niin että me voimme olla onnellisia.

Näytä jokaista pyhää kirjoitusta kerrallaan ja sano sen nimi. Jos sinulla on yhtenäisnidos,
näytä selkämystä, johon kirjojen nimet on painettu, tai käännä esiin jokaisen kirjan nimilehti.

Toiminta Kerro lapsille, että meidän tulee pitää hyvää huolta pyhistä kirjoituksista ja käännellä sivuja
varoen. Pyydä lapsia tulemaan luokan eteen yksi kerrallaan ja näyttämään, kuinka huolella he
osaavat käsitellä pyhiä kirjoituksia ja kääntää sivuja.

Sano, että pyhissä kirjoituksissa on kertomuksia, jotka ovat totta. Nämä kertomukset auttavat
meitä tietämään, mitä taivaallinen Isä ja Jeesus haluavat meidän tekevän. Pyhien kirjoitusten
kertomukset voivat auttaa meitä elämässämme.

Kertomus Kerro lapsille jokin lempikertomuksesi pyhistä kirjoituksista ja käytä mahdollisuuksien mukaan
kuvaa apuna. Tähdennä sitä, kuinka pyhien kirjoitusten kertomuksessa opetettavat asiat aut-
tavat sinua. Kerro myös, kuinka mielelläsi luet kertomuksia pyhistä kirjoituksista.

Oppiaihe
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Laulu Auta lapsia laulamaan tai sanomaan sanat laulusta ”Kerrothan taas Jeesuksesta” (Lasten
laulukirja, s. 36). Muistuta lapsia siitä, että ne pyhien kirjoitusten kertomukset, joita he oppivat
Alkeisyhdistyksessä, ovat tosikertomuksia.

Kerrothan taas Jeesuksesta, niin kuuntelen.
Kerro, kuin itse Hän mulle kertoisi sen,
Tienvarren ihmeet, teot Mestarin,
Kuulla sen kaiken taas tahtoisin.

Pyhissä kirjoituksissa on Jeesuksen opetuksia

Sano, että osan pyhiä kirjoituksia kirjoittivat miehet, jotka tunsivat Jeesuksen ja elivät samaan
aikaan kuin Hän. He olivat miehiä, jotka näkivät Jeesuksen ja kuulivat Hänen opettavan. Nämä
miehet kirjoittivat kirjoituksia, niin että jokainen voisi oppia Jeesuksesta ja Hänen opetuksis-
taan ja tietää, että Hän oli taivaallisen Isän Poika.

Näytä kuva 1-70, Viimeinen ateria. Pyydä lapsia kertomaan, mitä he tietävät kuvasta. Näytä
Raamattua ja pyydä lapsia sanomaan sen nimi. Avaa Raamattu kohdasta Luuk. 22. Sano,
että Jeesus opettaa Raamatussa, että meidän tulee nauttia sakramentti Hänen muistokseen.
Jeesus otti leivän ja siunasi sen ja antoi sen opetuslapsilleen (apulaisilleen). Hän otti kupin
ja pyysi heitä juomaan. Lue se osa jakeesta 19, jossa Jeesus sanoi: ”Tehkää tämä minun
muistokseni.” Tähdennä, että nämä ovat Jeesuksen sanat.

Näytä kuva 1-44, Jeesus opettaa läntisellä pallonpuoliskolla, ja muistuta lasten mieliin,
mitä kuvassa tapahtuu. Näytä Mormonin Kirjaa ja pyydä lapsia sanomaan sen nimi. Avaa
Mormonin Kirja kohdasta 3. Ne. 18. Sano, että Jeesus opetti ihmisille monia asioita. Lue se
osa jakeesta 21, jossa Jeesus sanoi: ”Rukoilkaa perheissänne.”

• Mitä Jeesus käskee meidän tehdä perheessämme?

Näytä kuva 1-3, Jeesus Kristus. Näytä Opin ja Liittojen Kirjaa ja pyydä lapsia sanomaan sen
nimi. Avaa kirja kohdasta LK 59. Sano, että yksi Jeesuksen opettamista asioista oli se, että
meidän tulee rakastaa jokaista. Lue se osa jakeesta 6, jossa Jeesus sanoi: ”Rakasta lähim-
mäistäsi.”

• Mitä Jeesus käski tehdä?

• Kuka on lähimmäinen?

• Miltä teistä tuntuu, kun te olette ystävällisiä muille ja osoitatte heille rakkautta?

Laulu Auta lapsia laulamaan tai lausumaan sanat laulusta ”Jokaista tulee rakastaa” (Lasten laulu-
kirja, s. 39) ja leikkikää se:

Jeesus sanoi: Jokaista (levitä kädet)
Tulee rakastaa (nyökkää päätä).
Rakastava sydän myös (paina kädet sydämelle)
Rakkautta saa (halaa itseäsi).

Näytä kuva 1-18, Johannes Kastaja kastaa Jeesuksen. Pyydä lapsia kertomaan kuvasta.
Tähdennä, että Jeesus kastettiin ja että Hän haluaa kaikkien menevän kasteelle. Näytä
Kallisarvoista Helmeä ja pyydä lapsia sanomaan sen nimi. Avaa Kallisarvoinen Helmi koh-
dasta KH Moos. 7 ja kerro, kuinka Jeesus opetti Eenok-nimistä miestä menemään ihmisten
luo ja kastamaan heitä. Lue se osa jakeesta 11, jossa Jeesus sanoi: ” – – [Kasta] Isän ja
Pojan – – ja Pyhän Hengen nimeen – –.”

Näytä kaikkia neljää pyhää kirjoitusta. Tähdennä sitä, että Jeesuksen opetuksia on kaikissa
niissä.

• Mitä nämä kirjat ovat?

• Kenen opetuksia on pyhissä kirjoituksissa?

• Miksi pyhät kirjoitukset kirjoitettiin?

• Miltä teistä tuntuu tietää, että taivaallinen Isä ja Jeesus rakastavat meitä ja ovat antaneet
meille pyhät kirjoitukset?

Todistus Kerro, kuinka kiitollinen olet pyhistä kirjoituksista ja kuinka rakastat niitä. Todista, että pyhät
kirjoitukset ovat taivaallisen Isän ja Jeesuksen sanoja ja että me voimme pyhiä kirjoituksia
tutkimalla oppia, mitä taivaallinen Isä ja Jeesus haluavat meidän tekevän.
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VALINNAIS-
TOIMINTAA Käytä muutamia näistä ehdotuksista oppiaiheen aikana.

1. Taita paperipala kahtia, niin että siitä tulee pienet kannet. Tee neljät kannet jokaiselle
lapselle, yksi kutakin pyhien kirjoitusten kirjaa kohti. Kirjoita kansiin pyhien kirjoitusten
kirjojen nimet. Tee kunkin kannen kulmaan reikä ja sido jokaisen lapsen neljät kannet
yhteen langalla.

Kirjoita jokaisen kannen sisään vastaava kirjoitusten kohta, joka opetettiin oppiaiheessa:

Raamattu: Jeesus opetti meille sakramentin (Luuk. 22:19).
Mormonin Kirja: Jeesus opetti meitä rukoilemaan perheessä (3. Ne. 18:21).
Opin ja Liittojen Kirja: Jeesus opetti meitä rakastamaan lähimmäisiämme (LK 59:6).
Kallisarvoinen Helmi: Jeesus opetti meitä menemään kasteelle (KH Moos. 7:11).

Anna kannet jokaiselle lapselle kotiin vietäväksi. Niin tehdessäsi kertaa Jeesuksen
opetukset, joista puhuttiin oppiaiheessa.

2. Auta lapsia opettelemaan ulkoa osa kahdeksannesta uskonkappaleesta: ”Me uskomme,
että Raamattu on Jumalan sanaa” ja ”me uskomme, että myös Mormonin Kirja on Jumalan
sanaa”.

3. Hanki kuvia joistakin Mormonin Kirjan kertomuksista joko tästä oppikirjasta tai seurakun-
takirjastosta. Näytä kukin kuva ja keskustelkaa lyhyesti siihen liittyvästä kertomuksesta.
Muistuta lapsia siitä, että pyhät kirjoitukset sisältävät tosikertomuksia. Pyydä lapsia
laulamaan ”Mormonin Kirjan tarinoita” (Lasten laulukirja, s. 62).

4. Kerro lapsille tilanteesta, jolloin pyhillä kirjoituksilla oli erityinen merkitys elämässäsi.
Selitä, kuinka pyhät kirjoitukset auttoivat sinua ja millaisen tunteen ne toivat.

5. Etsi lyhyitä kohtia Jeesuksen sanoista oppiaiheen tapaan. Toista kukin kohta aloittamalla
sanoilla Jeesus sanoi. Esimerkiksi: ”Jeesus sanoi: ’Seuratkaa minua.’” Heitä tai anna her-
nepussi tai jokin muu pehmeä esine yhdelle lapsista ja pyydä häntä toistamaan kohta
perässäsi. Heitä hernepussia, kunnes jokainen lapsi on saanut vuoron.

LISÄTOIMINTAA 
NUOREMMILLE 
LAPSILLE 1. Laula tai sano sanat laulusta ”Kerrothan taas Jeesuksesta” (Lasten laulukirja, s. 36),

kun näytät Raamattua, tai laulusta ”Mormonin Kirjan tarinoita” (Lasten laulukirja, s. 62),
kun näytät Mormonin Kirjaa.

2. Kerro lyhyesti kymmenestä spitaalisesta (ks. Luuk. 17:11–19), ja leikkikää sitten seuraava
sormileikki:

Kymmenen miestä oli sairaana (nosta pystyyn kymmenen sormea),
ja he menivät katsomaan Kristusta.
Hän sanoi sanan vain,
miesten sairauden parantain (heilauta kättä).
Eikö olekin kummaa kerrassaan (nosta sormi otsalle ja näytä hämmentyneeltä),
että yksi vain kiitti Jumalaa (kohota kädet ylös)?

(Mukailtu Jean Shannonin julkaisusta Bible Story Finger Plays and Action Rhymes
[Cincinnati, Ohio: Standard Publishing Co., 1964], s. 27.)

Näytä lapsille, mistä kohdasta Raamattua kertomus löytyy.

3. Kysy lapsilta, mikä on heidän lempikertomuksensa pyhissä kirjoituksissa. Jos voit,
näytä heille, mistä kertomus löytyy pyhistä kirjoituksista.

Oppiaihe 41



TAVOITE Auttaa jokaista lasta ymmärtämään, että hän kuuluu Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen
Kristuksen Kirkkoon.

VALMISTELUT 1. Tutki rukoillen kohtia Mark. 1:9–11; LK 115:4 ja KH J. S. Hist. 5, 10–19. Ks. myös
Evankeliumin periaatteet (31110 130), luku 17.

2. Leikkaa suuri paperi tai juliste niin moneen palapelin palaan kuin luokassanne on jäseniä
(lapset ja opettajat). Kirjoita kaikkien luokan jäsenten nimet palapelin palasiin.

3. Tarvittavat välineet:
a. pyhät kirjoitukset
b. kuva 1-4, Ensimmäinen näky (Evankeliumiaiheinen kuvasto 403; 62470); kuva 1-8,

Sakramentin jakaminen (62021); kuva 1-12, Tyttö konfirmoidaan (62020); kuva 1-18,
Johannes Kastaja kastaa Jeesuksen (Evankeliumiaiheinen kuvasto 208; 62133); kuva 
1-39, Vauvan siunaaminen; kuva 1-40, Sairaan siunaaminen (62342); kuva elävästä
profeetasta

4. Suorita tarvittavat valmistelut niitä toimintaehdotuksia varten, joita haluat käyttää kohdasta
”Valinnaistoimintaa”.

OPPIMISTOIMINTAA Pyydä yhtä lasta pitämään alkurukous.

Huomion herättäminen Näytä palapelin palasta, jossa on oma nimesi. Kerro lapsille, että se kuuluu palapeliin.
Jaa lapsille palaset ja auta heitä kokoamaan palapeli. Näytä kutakin nimeä palapelissä ja
lue nimi lapsille. Selitä, että aivan kuten jokainen palapelin palanen kuuluu tähän palapeliin,
jokainen heistä kuuluu tähän luokkaan. Sano, että kuulua tarkoittaa sitä, että on osa jotakin.

• Mihin muuhun te kuulutte?

Sano, että me kuulumme muihinkin ryhmiin kuten perheeseen ja sukuun. Me kuulumme myös
Jeesuksen kirkkoon.

Näytä kuva 1-39, Vauvan siunaaminen.

• Mitä tässä kuvassa tapahtuu?

Sano lapsille, että useimmat heistä saivat nimen ja siunauksen, kun he olivat vauvoja. Nimen
antamisen ja siunaamisen jälkeen heidän nimensä kirjoitettiin kirkon aikakirjoihin ja siksi he
voivat sanoa: ”Minä kuulun Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkkoon.”

Auta lapsia sanomaan: ”Minä kuulun Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen
Kirkkoon.”

Toiminta Leiki lasten kanssa ”On hyvä kun kirkkoon tulla saan”:

On hyvä kun kirkkoon tulla saan (risti kädet ja tee kirkontorni nostamalla etusormet
vastakkain).
Opin kuuntelemaan (nosta käsi kupiksi korvalle)
ja rukoilemaan (risti kädet ja paina pää).
Opin Jeesuksesta taivaassa (osoita ylös)
ja Hänen rakkaudestaan (halaa itseäsi).

Sano lapsille, että me tulemme kirkon kokouksiin oppimaan enemmän Jeesuksesta ja siitä,
mitä Hän haluaa meidän tekevän. Kerro lapsille, että tässä oppiaiheessa he oppivat tärkeitä
asioita Jeesuksen kirkosta.

Minä kuulun 
Myöhempien Aikojen Pyhien

Jeesuksen Kristuksen Kirkkoon

Oppiaihe

42
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Jeesuksen kirkossa on pappeus

Näytä kuva 1-8, Sakramentin jakaminen; kuva 1-12, Tyttö konfirmoidaan ja kuva 1-40, Sairaan
siunaaminen. Pyydä lapsia kertomaan, mitä he tietävät siitä, mitä kussakin kuvassa tapahtuu.
Sano, että pappeutta tarvitaan kaikissa näissä toimituksissa. Pappeus on valtuus, joka on tai-
vaallisella Isällä ja Jeesuksella. He antavat tämän valtuuden vanhurskaille miehille, niin että
miehet voivat tehdä taivaallisen Isän ja Jeesuksen työtä maan päällä. Näytä pappeudenhalti-
joita kussakin kuvassa. Pyydä lapsia sanomaan sana pappeus muutamaan kertaan.

• Kenellä tuntemallanne miehellä on pappeus?

Auta lapsia ymmärtämään, että miehet, joilla on pappeus, siunaavat ja jakavat sakramentin,
kastavat, antavat ihmisille siunauksia ja tekevät muita tärkeitä tehtäviä. Näytä uudelleen kuva
1-39, Vauvan siunaaminen, ja kerro lapsille, että vauvat saavat siunauksen miehiltä, joilla on
pappeus.

Kertomus Näytä kuva 1-18, Johannes Kastaja kastaa Jeesuksen. Anna lasten kertoa, mitä he muistavat
kuvasta. Kertaa lyhyesti kertomus kohdan Mark. 1:9–11 mukaan.

• Kuka kastaa Jeesuksen? (Ks. Mark. 1:9.)

• Minkä valtuuden Johannes tarvitsi, että hän voi kastaa Jeesuksen? (Pappeuden.)

Sano, että tärkeä osa Jeesuksen kirkkoon kuulumisessa on se, että meidät kastaa sellainen
mies, jolla on pappeus. Kerro lapsille, että kun he ovat kahdeksanvuotiaita, heidät voidaan
kastaa Jeesuksen kirkon jäseniksi.

Jeesuksen kirkossa on profeetta

Kertomus Näytä kuva 1-4, Ensimmäinen näky, ja kerro Joseph Smithistä ja ensimmäisestä näystä
kohdan KH J. S. Hist. 5, 10–19 mukaan.

• Ketkä tulivat puhumaan Joseph Smithille lehdossa? (Ks. KH J. S. Hist. 17.)

Sano, että koska taivaallinen Isä ja Jeesus puhuivat Joseph Smithin kanssa, me sanomme
Joseph Smithiä profeetaksi. Profeetta kertoo meille, mitä taivaallinen Isä ja Jeesus haluavat
meidän tietävän.

• Mikä on profeetta? (Mies, jolla on erityinen kutsumus puhua taivaallisen Isän ja Jeesuksen
kanssa ja kertoa meille, mitä he haluavat meidän tietävän.)

Näytä kuva elävästä profeetasta. Kerro lapsille Hänestä. Sano, että Jeesuksen kirkossa on
aina elävä profeetta, joka opettaa meille, mitä taivaallinen Isä ja Jeesus haluavat meidän tietä-
vän ja tekevän.

Laulu Auta lapsia laulamaan tai sanomaan sanat laulun ”Profeettaa seuraa” (Lasten laulukirja, s. 58)
kertosäkeestä. Selitä, että harhaan joutuminen tarkoittaa sitä, että tekee väärin. Pyydä yhtä
lapsista pitelemään kuvaa elävästä profeetasta sillä aikaa, kun laulatte.

Profeettaa seuraa, profeettaa seuraa,
Profeettaa seuraa, et joudu harhaan.
Profeettaa seuraa, profeettaa seuraa,
Profeettaa seuraa, hän tuntee tien.

Jeesuksen kirkossa on pyhät kirjoitukset

Näytä pyhiä kirjoituksia.

• Mitä minulla on kädessäni?

Anna lasten kertoa, mitä he tietävät pyhistä kirjoituksista. Muistuta heitä siitä, että pyhissä
kirjoituksissa on taivaallisen Isän ja Jeesuksen opetuksia. Pyhissä kirjoituksissa on monia
tosikertomuksia Jeesuksesta, profeetoista ja muista ihmisistä. Pyhät kirjoitukset ovat tärkeä
osa Jeesuksen kirkkoa.

Me kuulumme Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkkoon

• Kenen kirkkoon me kuulumme?

• Minkä nimiseen kirkkoon me kuulumme?

Lue lapsille LK 115:4. Sano, että nimi tarkoittaa, että tämä on Jeesuksen kirkko nyt tänä
aikana, jolloin me elämme. Auta lapsia ymmärtämään, että kaikkialla maailmassa on paljon
ihmisiä, jotka kuuluvat Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkkoon.
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Voit halutessasi selittää, että maailmassa on monia kirkkoja, jotka opettavat asioita Jeesuk-
sesta ja siitä, miten ihmisten pitäisi elää, mutta heillä ei ole pappeutta, elävää profeettaa eikä
kaikkia pyhiä kirjoituksia.

Toiminta Pyydä jokaista, joka kuuluu Jeesuksen kirkkoon, nousemaan seisomaan. Muistuta lapsia siitä,
että kaikkien pitäisi seistä. Pyydä lapsia toistamaan: ”Minä kuulun Myöhempien Aikojen
Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkkoon.”

Kertaa lyhyesti kuvien ja pyhien kirjoitusten avulla, että pappeus, elävä profeetta ja pyhät
kirjoitukset ovat tärkeä osa Jeesuksen kirkkoa.

Todistus Todista evankeliumin totuudellisuudesta. Auta lapsia tuntemaan, kuinka tärkeää ja ihanaa
on kuulua Jeesuksen tosi kirkkoon.

VALINNAIS-
TOIMINTAA Käytä muutamia näistä ehdotuksista oppiaiheen aikana.

1. Tee jokaiselle lapselle kotiin vietäväksi rintamerkki, jossa sanotaan Minä kuulun Myöhem-
pien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkkoon. Anna lasten värittää merkkinsä.

2. Leiki lasten kanssa seuraava sormileikki:

Tässä on kirkko

Tässä on kirkko (pane kädet ristiin niin, että sormet jäävät kämmenpuolelle)
ja torni kirkon tään (nosta etusormet yhdessä ylös).
Nyt avaan ovet (nosta kämmeniäsi pitäen sormet yhdessä)
ja kirkkokansan nään (heiluta sormia).
He ovet sulkee, rukoilee (sulje kädet, niin että sormet jäävät sisään, ja nosta kädet toiselle
korvalle),
ovet avaa ja pois kävelee (avaa kädet, ”kävelytä” sormet pois).

3. Kerro lapsesta, joka kuuluu Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkkoon
ja käy kirkossa. Ota mukaan sellaisia toimia, joita luokkasi lapset voisivat tehdä, kuten
istuvat perheensä kanssa sakramenttikokouksessa, nauttivat sakramentin, istuvat kun-
nioittavasti Alkeisyhdistyksessä, rukoilevat ja laulavat.

Voit myös pyytää lapsia keksimään näitä toimia esittämällä seuraavanlaisia kysymyksiä:
”Mitä lasten, jotka kuuluvat kirkkoon, pitäisi tehdä sunnuntaina?” ”Mitä heidän pitäisi tehdä
sakramenttikokouksessa?” ”Entä Alkeisyhdistyksessä?” ”Mitä heidän pitäisi tehdä kotona
sunnuntaina?” ”Mitä heidän pitäisi tehdä perheillassa?” ”Kuinka heidän pitäisi kohdella
perhettään?” ”Entä ystäviään?” Auta lapsia ymmärtämään, mitä kirkkoon kuuluvien poikien
ja tyttöjen pitäisi tehdä.

4. Pyydä lapsia ajattelemaan erilaisia ryhmiä, joihin he kuuluvat, kuten perhe tai Alkeisyhdis-
tyksen luokka. Pyydä lapsia kertomaan, miltä heistä tuntuu kuulua näihin ryhmiin. Päätä
keskustelu siihen, mitä he pitävät (ja mitä sinä pidät) kuulumisesta Myöhempien Aikojen
Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkkoon.

5. Laula tai sano sanat laulusta ”Jeesuksen Kristuksen kirkko” (Lasten laulukirja, s. 48).

LISÄTOIMINTAA 
NUOREMMILLE 
LAPSILLE 1. Piirrä ennen luokan alkua erillisiin papereihin neljä yksinkertaista kuviota – silmä, käsi,

korva ja suu.

Kerro lapsille, että me voimme kirkossa tehdä kaikenlaista. (Kiinnitä tauluun silmän kuva.)
Me voimme lukea kertomuksia pyhistä kirjoituksista. (Kiinnitä käden kuva.) Me voimme
leikkiä kiltisti ystäviemme kanssa. (Kiinnitä korvan kuva.) Me voimme kuunnella tarkkaa-
vaisesti opettajiamme. (Kiinnitä suun kuva.) Me voimme puhua hiljaa, kun me olemme
kirkossa. Pyydä jokaista lasta tulemaan ja näyttämään yhtä kuvista. Kun hän näyttää kuvaa,
kerro uudelleen lapsille, mitä se tarkoittaa.

2. Auta lapsia laulamaan ”Mormonin Kirjan tarinoita” (Lasten laulukirja, s. 62) ja leikkikää se
sanojen osoittamalla tavalla. Tai pyydä lapsia marssimaan huoneessa, kun laulatte.



TAVOITE Auttaa jokaista lasta ymmärtämään, että meitä siunataan, kun me seuraamme profeettaa.

VALMISTELUT 1. Tutki rukoillen kohtia 1. Sam. 3:1–10, 19–20. Ks. myös Evankeliumin periaatteet (31110 130),
luku 9.

2. Kirjoita erillisiin papereihin joitakin elävän profeetan opetuksia konferenssipuheista tai
Liahonan artikkeleista. Valmista ainakin niin monta paperia kuin luokassa on lapsia.
Taita paperit ja pane ne maljaan tai koriin. Mahdollisia opetuksia:

• Lue pyhiä kirjoituksia joka päivä.
• Pyhitä lepopäivä.
• Rukoile joka päivä.
• Käy sakramenttikokouksessa ja Alkeisyhdistyksessä.
• Ole rehellinen.

3. Tarvittavat välineet:
a. Raamattu
b. kuva 1-4, Ensimmäinen näky (Evankeliumiaiheinen kuvasto 403; 62470); kuva 1-29,

Arkin rakentaminen (Evankeliumiaiheinen kuvasto 102; 62053; kuva 1-42, Herra kutsuu
Samuel-pojan (Evankeliumiaiheinen kuvasto 111; 62498); kuva 1–66, Mooses ja palava
pensas (Evankeliumiaiheinen kuvasto 107; 62239); kuva elävästä profeetasta

4. Suorita tarvittavat valmistelut niitä toimintaehdotuksia varten, joita haluat käyttää kohdasta
”Valinnaistoimintaa”.

OPPIMISTOIMINTAA Pyydä yhtä lasta pitämään alkurukous.

Huomion herättäminen Näytä kuvat Nooasta (kuva 1-29), Mooseksesta (kuva 1-66) ja Joseph Smithistä (kuva 1-4)
yksi kerrallaan. Pyydä lapsia kertomaan, mitä he tietävät kuvien tapahtumista.

Kun olette keskustelleet siitä, mitä lapset tietävät kuvista, selitä lyhyesti, että Jeesus käski
Nooaa rakentamaan arkin, niin että hänen perheensä pelastuisi vedenpaisumukselta. Jeesus
käski Moosesta vapauttamaan Israelin lapset orjuudesta. Jeesus sanoi Joseph Smithille,
ettei hän saanut liittyä mihinkään niistä kirkoista, joita silloin oli maan päällä.

Profeetat puhuvat taivaallisen Isän ja Jeesuksen kanssa

Sano, että Nooa, Mooses ja Joseph Smith olivat kaikki profeettoja. Profeetta on mies, joka
puhuu taivaallisen Isän ja Jeesuksen kanssa. Koska taivaallinen Isä ja Jeesus eivät ole maan
päällä opettamassa meitä, heillä on profeetat apunaan. Taivaallinen Isä ja Jeesus opettavat
profeetalle ja profeetta opettaa meille, mitä meidän pitää tehdä, niin että me voimme saada
siunauksia ja olla onnellisia.

Kertomus Näytä kuva 1-42, Herra kutsuu Samuel-pojan, ja kerro Samuelin kutsumisesta profeetaksi
kohdan 1. Sam. 3:1–10, 19–20 mukaan. Lue kohta 1. Sam. 3:10 lapsille.

• Kuka kutsui Samuelia nimeltä, kun hän oli nukkumassa? (Jeesus. Ks. 1. Sam. 3:4.)

• Kenen Samuel luuli kutsuvan häntä? (Ks. 1. Sam. 3:5.)

• Mitä Eeli käski Samuelin tehdä? (Ks. 1. Sam. 3:9.)

• Mitä Samuel sanoi Jeesukselle? (Ks. 1. Sam. 3:10.)

Sano, että Samuel oli pieni poika, kun Jeesus puhui hänelle ensimmäisen kerran. Isompana
hän opetti kansalleen, mitä taivaallinen Isä ja Jeesus halusivat heidän tekevän.

Oppiaihe

43
Meillä on elävä profeetta
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Toiminta Pyydä kolmea lasta olemaan Samuel, Eeli ja Jeesus ja näyttelemään kertomus. Näytelkää
kertomus uudelleen tarpeen vaatiessa toisten lasten kanssa.

Meillä on profeetta maan päällä tänä aikana

Näytä kuva elävästä profeetasta. Kerro lapsille jotakin, mitä tiedät profeetasta.

Pyydä lapsia nousemaan seisomaan ja sanomaan: ”(Profeetan nimi) on Jumalan profeetta.”

• Miksi me tarvitsemme elävän profeetan? (Siksi, että me voimme tietää, mitä taivaallinen
Isä ja Jeesus haluavat meidän tekevän.)

Sano, että profeetta opettaa meitä puhumalla konferensseissa. Konferenssit ovat suuria
kokouksia, joissa on paljon ihmisiä. Me voimme kuunnella profeettaa televisiosta, radiosta
tai videolta. Hänen sanansa kirjoitetaan myös kirkon lehtiin, joista vanhempamme ja muut
voivat lukea niitä meille.

Toiminta Pyydä jokaista lasta valitsemaan maljasta tai korista valmistamasi paperilappu. Lue kukin
sanoma ja keskustele siitä lyhyesti lasten kanssa. Kerro lapsille, että nämä sanomat ovat
sellaisia asioita, joita elävä profeetta on pyytänyt meitä tekemään.

Toiminta Pyydä lapsia ajattelemaan, miten he voivat seurata profeettaa. Heitä tai anna hernepussi
tai muu pehmeä esine kullekin lapselle ja sano: ”Minä seuraan profeettaa __________
(esimerkiksi: käymällä kirkossa.).” Pyydä jokaista lasta täydentämään lause jollakin tavalla,
jolla hän voi seurata profeettaa.

Meitä siunataan, kun me seuraamme profeettaa

Viittaa jälleen Nooan, Mooseksen, Joseph Smithin ja elävän profeetan kuviin. Sano, että koska
Nooan perhe seurasi Nooaa, he säästyivät vedenpaisumukselta. Koska Israelin lapset seura-
sivat Moosesta, heidät johdatettiin Egyptistä parempaan maahan. Koska ihmiset seurasivat
Joseph Smithiä, heistä tuli Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon jäseniä.

Sano, että näitä ihmisiä siunattiin, koska he seurasivat profeettaa. Meitä siunataan myös, kun
me seuraamme profeettaa. Me kuulumme nyt kirkkoon, koska me seuraamme elävää profeet-
taa. Me saamme siunauksia ja olemme onnellisia, kun me noudatamme hänen opetuksiaan.

Laulu Auta lapsia laulamaan tai lausumaan sanat laulun ”Profeettaa seuraa” (Lasten laulukirja, s. 59)
kertosäkeestä. Selitä, että harhaan joutuminen tarkoittaa sitä, että tekee väärin. Pyydä yhtä
lapsista pitelemään kuvaa elävästä profeetasta sillä aikaa, kun laulatte.

Profeettaa seuraa, profeettaa seuraa,
Profeettaa seuraa, et joudu harhaan.
Profeettaa seuraa, profeettaa seuraa,
Profeettaa seuraa, hän tuntee tien.

Todistus Todista elävästä profeetasta. Kerro lapsille, että sinä tiedät, että kun me seuraamme profeet-
taa, meitä siunataan ja me olemme onnellisia.

VALINNAIS-
TOIMINTAA Käytä muutamia näistä ehdotuksista oppiaiheen aikana.

1. Hanki kasetti tai video, jossa on elävän profeetan puhetta, ja soita sitä lapsille, tai näytä
hänestä kuvia kirkon lehdistä.

2. Laula tai sano sanat laulusta ”Kiitos, Luojamme, profeetasta” (MAP-lauluja, 10) lapsille.

3. Kerro uudelleen, miten presidentti Lorenzo Snow näki Vapahtajan (ks. oppiaihe 26).
Sano, että Jeesus ilmestyi presidentti Snow’lle ja kertoi hänelle, miten hänen tuli johtaa
kirkkoa. Jeesus kertoi presidentti Snow’lle, mitä hänen pitäisi opettaa kirkon jäsenille.

4. Mieti joitakin tilanteita, joissa lapset voivat seurata profeetan opetuksia. Kuvaile kukin
tilanne luokalle ja pyydä lapsia kertomaan tai näyttelemään, miten he voivat kussakin
tilanteessa seurata profeettaa. Esimerkiksi: ”Näette rahaa keittiön pöydällä. Haluaisitte
ottaa sen mutta tiedätte, että se on äidin. Miten seuraatte profeetan opetusta olla
rehellinen?”
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LISÄTOIMINTAA 
NUOREMMILLE 
LAPSILLE 1. Anna elävän profeetan kuvan olla näkyvissä koko luokan ajan. Ota aikaa kertoaksesi

lapsille, kuka hän on. Selitä, että hän rakastaa heitä ja haluaa auttaa heitä palaamaan
taivaallisen Isän ja Jeesuksen luo. Tee näin pari kolme kertaa luokan aikana.

2. Leiki lasten kanssa ”Seuraa johtajaa”. Pyydä lapsia seisomaan jonossa. Ensimmäinen lapsi
jonossa juoksee, hyppii, loikkii tai etenee jollakin muulla tavoin huoneen toiselle puolen.
Muut lapset seuraavat ensimmäistä lasta ja tekevät samoin kuin hän. Sitten ensimmäinen
lapsi menee jonon viimeiseksi ja seuraavasta lapsesta tulee uusi johtaja. Jatkakaa, kunnes
jokainen lapsi on saanut vuorollaan olla johtaja.

Selitä leikin jälkeen, että profeetta on kirkon johtaja. Jos me teemme niin kuin hän käskee
meidän tehdä, hän johtaa meidät takaisin taivaallisen Isän ja Jeesuksen luo.

Oppiaihe 43



TAVOITE Auttaa jokaista lasta ymmärtämään, että jokainen seurakunnan jäsen voi auttaa kirkossa.

VALMISTELUT 1. Tutki rukoillen kohtia 1. Ne. 17:7–15 ja 18:1–4.

2. Valmista yksinkertainen kiitoskortti jokaiselle lapselle väritettäväksi ja annettavaksi
Alkeisyhdistyksen johtajalle tai jollekulle muulle, joka auttaa lapsia kirkossa. Voit halutes-
sasi piirtää kukan taitetun paperilapun kanteen ja kirjoittaa sisäpuolelle sanan Kiitos.

3. Tarvittavat välineet:
a. Mormonin Kirja
b. onkivapa ja kalat oppiaiheesta 11. Kirjoita kuhunkin kalaan vihje piispasta tai seura-

kunnanjohtajasta. Esimerkiksi: ”Hän istuu edessä kirkossa”, ”Hän auttaa seurakunnan
ihmisiä” tai ”Me voimme antaa kymmenyksemme hänelle”.

c. väriliituja ja lyijykyniä
d. kuva 1-8, Sakramentin jakaminen (62021); kuva 1-67, Kunnioittava luokka; kuva 1-71,

Laivan rakentaminen

4. Suorita tarvittavat valmistelut niitä toimintaehdotuksia varten, joita haluat käyttää kohdasta
”Valinnaistoimintaa”.

OPPIMISTOIMINTAA Pyydä yhtä lasta pitämään alkurukous.

Huomion herättäminen Työnnä luokan keskelle tuoli ja yritä nostaa sitä yhdestä jalasta. Sano, että on paljon asioita,
joita emme voi tehdä, ellemme tee työtä yhdessä. Pyydä kolmea lasta ottamaan kiinni kukin
yhdestä tuolin jalasta ja auttamaan sinua nostamaan tuoli muutaman sentin korkeudelle lat-
tiasta. Sano, että kun kaikki työskentelevät yhdessä, me voimme tehdä paljon sellaista, mitä
emme voi tehdä yksin.

Taivaallinen Isä ja Jeesus haluavat meidän tekevän työtä yhdessä

Kertomus Näytä kuva 1-71, Laivan rakentaminen, ja kerro lyhyesti Nefistä ja hänen perheestään rakenta-
massa laivaa kohtien 1. Ne. 17:7–15 ja 18:1–4 mukaan. Tähdennä sitä, että Nefi tarvitsi Herran
ja perheensä apua laivan rakentamisessa.

• Miksi Nefi ei pystynyt rakentamaan laivaa ilman apua?

• Miten Herra auttoi Nefiä? (Ks. 1. Ne. 17:8–10; 18:1.)

• Miten Nefin perhe auttoi? (Ks. 1. Ne. 18:1.)

• Mitä tapahtui, kun kaikki työskentelivät yhdessä? (Ks. 1. Ne. 18:4.)

Anna lasten puhua kokemuksista, joita heillä on ollut työnteosta yhdessä muiden kanssa.

Toiminta Sano, että me teemme työtä yhdessä myös kirkossa. Jokainen ihminen seurakunnassa auttaa
muita. Ole olevinasi joku, joka auttaa luokkasi jäseniä kirkossa joka viikko, esimerkiksi laulun-
johtaja, säestäjä, opettaja tai Alkeisyhdistyksen johtaja. Voit puhua tai näytellä. Pyydä lapsia
arvaamaan, kuka olet. Kun lapset arvaavat, kuka olet, kerro tämän henkilön tehtävästä. Voit
arvuutella lapsilla niin monta henkilöä kuin haluat.

Näytä kuva 1-8, Sakramentin jakaminen.

• Mitä tämä diakoni tekee?

• Tunnetteko jonkun, joka jakaa sakramentin?

Sano, että nuoret Aaronin pappeuden haltijat valmistavat, siunaavat ja jakavat sakramentin.
Sillä tavoin nuoret miehet voivat auttaa kirkossa.

Me voimme kaikki 
auttaa kirkossa

Oppiaihe
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Toiminta Sano, että seurakunnassanne on henkilö, joka auttaa kaikkia jäseniä. Taivaallinen Isä on
antanut tälle henkilölle tärkeän tehtävän. Pyydä lapsia vuorotellen kalastamaan paperikaloissa
olevia vihjeitä. Lue jokainen vihje ääneen. Jatkakaa, kunnes kaikki vihjeet on luettu, ja pyydä
sitten lapsia arvaamaan, kuka tämä henkilö on.

• Mikä on piispamme (tai seurakunnanjohtajamme) nimi?

• Mitä tärkeää hän tekee meidän avuksemme?

Keskustelkaa muiden seurakunnan jäsenten tekemästä työstä, esimerkiksi kotiopettajien ja
kotikäyntiopettajien työstä. Voit puhua myös kutsumuksista, joita lasten perheenjäsenillä on.

Me voimme auttaa kirkossa

Toiminta Levitä väriliidut tai lyijykynät lattialle. Pyydä yhtä lapsista poimimaan ne ja ota aika, kuinka
kauan se kestää. Levitä väriliidut tai lyijykynät uudelleen ja pyydä nyt koko luokkaa poimimaan
ne ja katsokaa, kuinka kauan nyt menee. Sano, että kun kaikki tekevät työtä yhdessä, me
voimme tehdä työn paremmin.

• Miten te voitte auttaa kirkossa?

Auta lapsia miettimään tapoja, joilla he voivat auttaa kirkossa, esimerkiksi pitää kappelin siis-
tinä, olla ystävällisiä muille, auttaa lapsia, jotka ovat surullisia tai peloissaan ja olla kunnioitta-
via kokouksissa.

• Kuinka me voimme auttaa luokkaa ja kappelia pysymään siisteinä?

• Kuinka me voimme auttaa muita ihmisiä kirkossa?

Näytä kuva 1-67, Kunnioittava luokka.

• Kuinka nämä lapset auttavat kirkossa?

• Kuinka luokkatovereitamme auttaa se, että me olemme kunnioittavia?

• Kuinka opettajaa auttaa se, että kaikki ovat kunnioittavia?

• Miltä meistä tuntuu, kun kaikki ovat kunnioittavia?

Toiminta Sano, että me voimme auttaa kirkossa myös siten, että me kiitämme niitä, jotka auttavat meitä.
Pyydä lapsia värittämään valmistamasi kiitoskortit ja viekää ne perille oppitunnin aikana,
jos mahdollista.

Todistus Kerro, kuinka kiitollinen olet kaikista ihmisistä, jotka auttavat seurakunnassanne. Kerro,
miltä sinusta tuntuu tehdä taivaallisen Isän työtä olemalla Alkeisyhdistyksen opettaja.

VALINNAIS-
TOIMINTAA Käytä muutamia näistä ehdotuksista oppiaiheen aikana.

1. Jos mahdollista, käykää kappelissa ja näytä lapsille, missä piispakunta (tai seurakunnan
johtokunta) istuu sakramenttikokouksen aikana. Anna lasten vuorotellen istua heidän
paikallaan. Näytä sitten lapsille, missä on piispan (tai seurakunnanjohtajan) toimisto.

2. Heitä tai ojenna pehmeä tavara kuten pallo tai hernepussi yhdelle lapsista ja pyydä
häntä sanomaan joku seurakunnan jäsen, joka auttaa kirkossa, ja selittämään, kuinka
tämä henkilö auttaa. Jatkakaa, kunnes jokainen lapsi on saanut ainakin yhden vuoron.

3. Kutsu Alkeisyhdistyksen johtajan luvalla piispakunnan jäsen tai joku muu seurakunnan
johtohenkilö vierailulle luokkaan ja kerro lapsille, mitä hän tekee kirkossa.

4. Piirrä yksinkertaiset kasvot paperilautaseen tai pyöreään paperiin jokaiselle lapselle.
Anna lapsille väriliidut ja pyydä heitä lisäämään samanvärinen tukka kuin heillä itsellään on.
Kerro lapsille, että jos sanot jotakin sellaista, miten he voivat auttaa kirkossa, heidän pitäisi
nostaa paperikasvot esiin. Jos sanot jotakin sellaista, mitä heidän ei pitäisi tehdä, heidän
pitäisi antaa paperikasvojen olla sylissä. Käytä seuraavanlaisia lauseita:

• Minun pitäisi heitellä papereita tuolin alle.

• Minun pitäisi kiittää ihmisiä, jotka auttavat minua kirkossa.

• Minun pitäisi juosta, kun menen luokkaan.

• Minun pitäisi olla kunnioittava kirkossa.
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LISÄTOIMINTAA 
NUOREMMILLE 
LAPSILLE Leiki lasten kanssa ”Seuraa johtajaa”. Pyydä lapsia seisomaan jonossa. Ensimmäinen lapsi

jonossa juoksee, hyppii, loikkii tai etenee jollakin muulla tavoin huoneen toiselle puolen.
Muut lapset seuraavat ensimmäistä lasta ja tekevät samoin kuin hän. Sitten ensimmäinen
lapsi menee jonon viimeiseksi ja seuraavasta lapsesta tulee uusi johtaja. Jatkakaa, kunnes
jokainen lapsi on saanut vuorollaan olla johtaja.

Muistuta lapsille leikin jälkeen, että piispa on seurakunnan johtaja. Hän haluaa meidän
tekevän sellaista, mikä johtaa meidät takaisin taivaallisen Isän luo.



TAVOITE Auttaa jokaista lasta ymmärtämään, että Jeesus Kristus nousi kuolleista.

VALMISTELUT 1. Tutki rukoillen kohtia Luuk. 23:33–24:12, 36–40, 51. Ks. myös Evankeliumin periaatteet
(31110 130), luku 12.

2. Tarvittavat välineet:
a. Raamattu
b. kuva 1-3, Jeesus Kristus (Evankeliumiaiheinen kuvasto 240; 62572); kuva 1-16, Jeesus

seimessä (Evankeliumiaiheinen kuvasto 201; 62495); kuva 1-55, Vuorisaarna (Evanke-
liumiaiheinen kuvasto 212; 62166); kuva 1-59, Ristiinnaulitseminen (Evankeliumiaiheinen
kuvasto 230; 62505); kuva 1-72, Jeesus rukoilee Getsemanessa (Evankeliumiaiheinen
kuvasto 227; 62175); kuva 1-73, Jeesuksen hautaaminen (Evankeliumiaiheinen kuvasto
231; 62180); kuva 1-74, Jeesus näyttää haavansa (Evankeliumiaiheinen kuvasto 234;
62503)

3. Suorita tarvittavat valmistelut niitä toimintaehdotuksia varten, joita haluat käyttää kohdasta
”Valinnaistoimintaa”.

OPPIMISTOIMINTAA Pyydä yhtä lasta pitämään alkurukous.

Huomion herättäminen Pidä kuvaa 1-3, Jeesus Kristus, kuvapuoli alaspäin sylissäsi. Kerro lapsille, että aiot puhua
henkilöstä, joka on hyvin tärkeä. Pyydä lapsia arvaamaan, kuka tämä henkilö on, sen jälkeen,
kun olet antanut heille seuraavat vihjeet:

1. Tämä henkilö rakastaa kaikkia hyvin paljon.

2. Hän eli maan päällä kauan sitten ja perusti kirkkonsa.

3. Hän opetti meitä elämään oikein ja olemaan onnellisia.

4. Hän siunasi ihmisiä ja käski heidän olla ystävällisiä ja rakastavia.

Kun lapset ovat arvanneet (tai olet kertonut heille), että henkilö on Jeesus, näytä kuva.

Jeesus rakastaa meitä

Muistuta lapsille, että Jeesus on taivaallisen Isän poika. Taivaallinen Isä lähetti Jeesuksen
maailmaan tärkeää tehtävää varten.

Kertomus Näytä kuva 1-16, Jeesus seimessä. Kerro lyhyesti Jeesuksen syntymästä. Voit halutessasi
pyytää lapsia auttamaan kertomuksen esittämisessä. Muistuta heitä siitä, että Jeesus oli
erikoinen vauva.

Näytä kuva 1-55, Vuorisaarna. Sano, että kun Jeesus kasvoi, Hän järjesti kirkkonsa ja opetti
ihmisiä elämään oikein ja rakastamaan toisiaan.

Laulu Pyydä lapsia nousemaan seisomaan ja laulamaan tai sanomaan sanat laulusta ”Jokaista
tulee rakastaa” (Lasten laulukirja, s. 39) ja leikkimään se seuraavasti:

Jeesus sanoi: Jokaista (levitä kädet)
Tulee rakastaa (nyökkää).
Rakastava sydän myös (paina kädet sydämelle)
Rakkautta saa (halaa itseäsi).

Näytä kuva 1-72, Jeesus rukoilee Getsemanessa.

• Mitä Jeesus tekee tässä kuvassa?

Sano, että ennen kuolemaansa Jeesus meni rukoilemaan paikkaan, jonka nimi oli Getsema-
nen puutarha. Jeesus kärsi siellä meidän syntiemme vuoksi, niin että me voimme tehdä
parannuksen ja saada anteeksi ne väärät teot, joita me teemme. Jeesus oli ainoa henkilö,
jolla oli voimaa tehdä näin meidän puolestamme. Hän teki näin, koska Hän rakastaa meitä
niin paljon.

Oppiaihe
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Jeesus nousi kuolleista

Sano, että monet ihmiset, jotka elivät Jeesuksen aikana maan päällä, rakastivat Häntä.
Kaikki eivät kuitenkaan pitäneet Jeesuksesta. He eivät uskoneet, että Hän oli taivaallisen
Isän Poika.

Kertomus Näytä kuvaa 1–59, Ristiinnaulitseminen. Kerro yksinkertaisin sanoin ristiinnaulitsemisesta
kohdan Luuk. 23:33–46 mukaan. Sano, että ihmiset, jotka eivät pitäneet Jeesuksesta, olivat
Hänelle hyvin julmia. Sotilaat löivät naulat Jeesuksen käsien ja jalkojen läpi ja ripustivat Hänet
ristille. He antoivat Jeesuksen riippua ristillä, kunnes Hän kuoli. (Esitä kertomus ja leikkiloru
hienotunteisuutta osoittaen. Lapset voivat olla hyvin järkyttyneitä ajatuksesta, että ihmiset
tekivät pahaa Jeesukselle.)

Sano, että kun Jeesus kuoli, Hänen henkensä lähti ruumiista ja meni taivaaseen. Muistuta lap-
sia siitä, että jokaisella meistä on henki. Meidän henkeämme ei voi nähdä, mutta juuri se tekee
meidät eläväksi.

Näytä kuva 1–73, Jeesuksen hautaaminen. Sano, että ihmiset, jotka rakastivat Jeesusta,
ottivat Hänen ruumiinsa ja käärivät sen varovasti vaatteeseen. He kantoivat Jeesuksen
ruumiin hautaan (luolamaiseen paikkaan, jonne ihmiset haudattiin) ja laskivat hänen ruu-
miinsa hellästi sinne (ks. Luuk. 23:50–56).

Näytä kuva 1–74, Jeesus näyttää haavansa. Sano, että kolme päivää kuolemansa jälkeen
Jeesus nousi ylös kuolleista. Hän eli taas. Kun Jeesus kuoli, Hänen henkensä lähti ruumiista.
Kun Hän nousi kuolleista, Hänen henkensä tuli takaisin ruumiiseen. Jeesus oli ensimmäinen
henkilö, joka nousi ylös kuolleista.

Sano, että monet ihmiset näkivät Jeesuksen sen jälkeen, kun Hän oli noussut ylös kuol-
leista (ks. Luuk. 24). Jeesus opetti ystäviään ja näytti heille ylösnousseen ruumiinsa
(ks. Luuk. 24:36). Hän antoi ystäviensä koskettaa itseään, niin että he tiesivät, että Hänen
ylösnousseessa ruumiissaan oli lihaa ja luita (ks. Luuk. 24:39–40). Opetettuaan ihmisiä
Jeesus meni takaisin taivaallisen Isän luokse (ks. Luuk. 24:51).

• Miksi Jeesus halusi ihmisten koskettavan Häntä? (Ks. Luuk. 24:36–40.)

• Minne Jeesus meni sen jälkeen, kun Hän lähti ihmisten luota? (Ks. Luuk. 24:51.)

Sano, että päivä, jolloin Jeesus nousi kuolleista, oli ensimmäinen pääsiäinen. Me vietämme
pääsiäistä joka vuosi, että muistaisimme, että Jeesus nousi ylös kuolleista.

Toiminta Pyydä lapsia nousemaan seisomaan ja leikkimään seuraava leikkiloru:

Jeesus nousi kuolleista
kolmantena päivänä (nosta kolme sormea).
Naulanjäljet jaloissaan ja käsissään (näytä jalkoja ja käsiä)
ja keihäänpisto kyljessään (näytä kylkeä).
Jeesus opetti meitä kaikkia (levitä kädet)
evankeliumin mukaan elämään (risti käsivarret).
Koska Jeesus nousi kuolleista,
mekin heräämme kuoltuamme elohon (nyökäytä päätä).

Me nousemme kuolleista

Auta lapsia ymmärtämään, että Jeesus heräsi elämään kuolemansa jälkeen. Jeesus elää
tälläkin hetkellä taivaassa, eikä Hän koskaan enää kuole. Sano, että Jeesuksen vuoksi me
voimme nousta ylös kuolleista samalla tavoin kuin Hän. Se tarkoittaa sitä, että kaikki me
elämme vielä kuolemamme jälkeen.

• Tunnetteko jonkun, joka on kuollut?

Sano, että kun ihminen kuolee, hänen henkensä elää vielä. Jonakin päivänä hän nousee ylös,
eli hänen ruumiinsa ja henkensä yhdistyvät taas aivan kuten Jeesuksenkin. Voit selittää
lapsille, että me emme ehkä nouse ylös kuolleista kolmen päivän päästä niin kuin Jeesus,
mutta jonakin päivänä me kaikki nousemme ylös kuolleista.

Pyydä lapsia toistamaan sana ylösnousemus muutamaan kertaan ja kertomaan, mitä se
tarkoittaa.

Selitä, kuinka ihanaa on tietää, että kaikki ihmiset, jotka me tunnemme ja joita me rakastamme
– vanhempamme, veljemme, sisaremme, isovanhempamme ja ystävämme – nousevat ylös
kuolleista. Me kaikki elämme jälleen kuoleman jälkeen. Jeesuksen avulla se on mahdollista.
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Todistus Todista, että Jeesus rakastaa meitä kaikkia. Koska Hän rakastaa meitä niin paljon, Hän kärsi
ja kuoli ja nousi ylös kuolleista, niin että jokainen meistä voi myös jonakin päivänä nousta ylös
kuolleista.

VALINNAIS-
TOIMINTAA Käytä muutamia näistä ehdotuksista oppiaiheen aikana.

1. Keskustelkaa lyhyesti joistakin pääsiäisen tapahtumista ja tavoista, jotka ovat lapsille
tuttuja. Myönnä, että erilaiset pääsiäistavat ovat hauskoja, mutta auta lapsia erottamaan
ne todellisesta pääsiäisen merkityksestä.

2. Näytä lapsille hansikas tai lapanen. Vertaa maallista ruumistamme käteen, jossa on hansi-
kas. Näytä, kuinka käsi (henki) saa hansikkaan (ruumiin) liikkumaan. Riisu hansikas ja
selitä, että se kuvaa fyysistä kuolemaa. Henki ja ruumis erotetaan toisistaan eikä ruumis
voi liikkua. Pane hansikas takaisin käteen ja selitä, että tämä on kuin ylösnousemus.
Nyt henki ja ruumis ovat jälleen yhdessä. Muistuta lapsia siitä, että koska Jeesus Kristus
nousi ylös kuolleista, kaikki ihmiset nousevat jonakin päivänä ylös kuolleista.

3. Jäljennä lapsille moniste ”Jeesus, lasten ystävä”, joka on oppiaiheen 6 lopussa, ja anna
lasten värittää se.

4. Heitä tai ojenna hernepussi tai jokin muu pehmeä esine yhdelle lapsista ja pyydä häntä
vastaamaan yhteen alla olevista kysymyksistä (tai johonkin samantapaiseen kysymykseen),
ennen kuin hän heittää tai ojentaa hernepussin takaisin sinulle. Jatka, kunnes jokainen
lapsi on saanut vuoron vastata kysymykseen.

• Miksi me vietämme pääsiäistä?

• Kuka oli ensimmäinen, joka nousi ylös kuolleista?

• Mitä ylösnousemuksella tarkoitetaan?

• Mihin Jeesuksen ruumis pantiin Hänen kuolemansa jälkeen?

• Kun Jeesus oli noussut ylös kuolleista, näkivätkö monet ihmiset Hänet?

• Miksi Jeesus pyysi ihmisiä koskettamaan ylösnoussutta ruumistaan?

• Ketkä muut nousevat ylös kuolleista sen seurauksena, että Jeesus nousi ylös kuolleista?

5. Auta lapsia laulamaan tai sanomaan sanat laulusta ”Kai Jeesus elää vieläkin?” (Lasten
laulukirja, s. 45) tai laulusta ”Jeesus on noussut” (Lasten laulukirja, s. 44).

LISÄTOIMINTAA 
NUOREMMILLE 
LAPSILLE 1. Auta lapsia leikkimään seuraava leikkiloru, kun sanot sanat:

Jeesus on noussut!

Tässäpä Jeesuksen hauta ois (osoita sormella),
katsohan, kivi on siirretty pois!
Kumarru, sisälle kurkista (kumarru ja varjosta kädellä silmiä).
Hauta on tyhjä (nouse suoraksi)!
Jeesus on noussut! Nyt saamme iloita (taputa käsiä)!

(Dana Eynon julkaisussa Bible Story Finger Plays and Action Rhymes [Cincinnati,
Ohio: Standard Publishing Co., 1964], s. 29.)

2. Sano, että Jeesus kuoli ja nousi ylös kuolleista keväällä. Kevät on uuden elämän aikaa.
Puut ja kukat alkavat taas kasvaa. Monet eläimet syntyvät keväällä. Anna jokaisen lapsen
piirtää kuva kukista tai eläinlapsista. Näytä kuva 1–3, Jeesus Kristus, ja sano, että koska
Jeesus nousi ylös, myös me kaikki heräämme elämään sen jälkeen, kun olemme kuolleet.

3. Laula tai sano sanat laulusta ”Jeesus, lasten ystävä” (Lasten laulukirja, s. 37). Muistuta
lapsia siitä, että me vietämme pääsiäistä muistaaksemme Jeesusta ja Hänen ylösnouse-
mustaan.

Oppiaihe 45



TAVOITE Auttaa jokaista lasta tuntemaan kiitollisuutta Jeesuksen Kristuksen syntymästä.

VALMISTELUT 1. Tutki rukoillen kohtia Matt. 2:1–12 ja Luuk. 1:26–35; 2:1–20.

2. Ota selville muutama pieni yksityiskohta luokkasi lasten syntymästä, kuten missä he
syntyivät, minkä värinen tukka heillä oli ja missä he asuivat ensimmäisen elinviikkonsa.
Ole hienotunteinen adoptoitujen lasten tunteita kohtaan.

3. Leikkaa paperiliuskoja (20 cm pitkiä ja 4 cm leveitä) ketjumaiseksi joulukoristeeksi.
Leikkaa liuskoja niin paljon, että jokainen lapsi voi tehdä muutaman lenkin pituisen ketjun.

4. Kirjoita jokaisen lapsen vanhemmille viesti, jossa selitetään jouluketjun tarkoitus 
(ks. oppiaihetta), niin että he voivat auttaa lastaan tekemään ystävällisiä tekoja.

5. Tarvittavat välineet:
a. Raamattu
b. pieni seimiasetelma. Voit käyttää pieneen laatikkoon pantua vauvanukkea, joka on

kääritty peiton sisään. Leikkaa paperista tähti seimen yläpuolelle. Ellet saa hankittua
seimiasetelmaa, käytä kuvaa 1-75, Jeesuksen syntymä (Evankeliumiaiheinen 
kuvasto 200; 62116).

c. värikynät ja liimaa
d. kuva 1-75, Jeesuksen syntymä (Evankeliumiaiheinen kuvasto 200; 62116); kuva 1-76,

Ei tilaa majapaikassa (62115); kuva 1-77, Kristuksen syntymä ilmoitetaan paimenille
(Evankeliumiaiheinen kuvasto 202; 62117); kuva 1-78, Tietäjät (Evankeliumiaiheinen
kuvasto 203; 62120)

6. Suorita tarvittavat valmistelut niitä toimintaehdotuksia varten, joita haluat käyttää kohdasta
”Valinnaistoimintaa”.

OPPIMISTOIMINTAA Pyydä yhtä lasta pitämään alkurukous.

Huomion herättäminen Pyydä yhtä lasta seisomaan viereesi, kun kerrot muutaman tietämäsi yksityiskohdan hänen
syntymästään. Toimi samoin jokaisen luokan lapsen kohdalla.

Me vietämme joulua Jeesuksen Kristuksen syntymän muistoksi

Sano, että koska nyt on joulu, me juhlimme sellaisen henkilön syntymää, jota me kaikki
rakastamme.

• Kenen syntymäjuhlaa me vietämme?

Kertomus Kerro enkelin käynnistä Marian luona kohdan Luuk. 1:26–35 mukaan. Sano, että enkeli kertoi
Marialle, että hänestä tulisi Jumalan Pojan, Jeesuksen, äiti.

• Mikä oli Jeesuksen äidin nimi? (Ks. Luuk. 1:27.)

• Kuka oli Jeesuksen isä? (Taivaallinen Isä. Ks. Luuk. 1:35.)

Sano, että Joosef ei ollut Jeesuksen isä. Hän oli hyvä mies, joka valittiin pitämään huolta
Jeesuksesta. Enkeli ilmestyi Joosefille unessa ja kertoi hänelle, miten tärkeän vauvan Maria
saisi. Enkeli kertoi Joosefille, että Mariasta pitäisi tulla hänen vaimonsa.

Kertomus Näytä kuva 1-76, Ei tilaa majapaikassa, ja kerro Joosefin ja Marian matkasta Nasaretista
Betlehemiin kohdan Luuk. 2:1–7 mukaan. Lue kohta Luuk. 2:7 ääneen ja selitä kaikki sanat,
joita lapset eivät tunne tai ymmärrä.

Jeesuksen Kristuksen 
syntymä (joulu)

Oppiaihe
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Toiminta Pyydä lapsia istumaan tai polvistumaan lattialle seimiasetelman eteen. Voit tuoda huovan,
jonka päällä he voivat istua. Pane kuva 1-75, Jeesuksen syntymä, kiertämään, ja pyydä jo-
kaista lasta kertomaan jotakin, mitä hän näkee kuvassa.

• Miksi Maria ja Joosef eivät nukkuneet majapaikassa? (Ks. Luuk. 2:7.)

• Missä Jeesus syntyi? (Tallissa.)

• Millainen sänky Marialla oli Jeesus-vauvalle? (Ks. Luuk. 2:7.)

Laulu Auta lapsia laulamaan tai sanomaan sanat laulusta ”Tuo pienoinen Jeesus” (Lasten laulukirja,
s. 26). Keksi sanoihin sopivat liikkeet käsille.

Tuo pienoinen Jeesus, Hän synnyttyään
Vain heinille seimen sai kallistaa pään,
Ja taivahan tähtöset kirkkauttaan
Loi pienoiseen seimessä uinailevaan.

Kertomus Näytä kuva 1-77, Kristuksen syntymä ilmoitetaan paimenille, ja kerro paimenten käynnistä
kohdan Luuk. 2:8–20 mukaan.

• Miksi paimenet pelkäsivät? (Ks. Luuk. 2:9.)

• Mitä enkeli kertoi paimenille? (Ks. Luuk. 2:10–12.)

• Mitä paimenet tekivät sen jälkeen, kun he olivat käyneet katsomassa Jeesus-vauvaa?
(Ks. Luuk. 2:17, 20.)

Kertomus Näytä kuva 1-78, Tietäjät, ja kerro tietäjien käynnistä kohdan Matt. 2:1–12 mukaan.

Toiminta Pyydä lapsia nousemaan seisomaan ja kuvittelemaan, että he ratsastavat kamelilla ympäri
huonetta seuraten tähteä, joka johtaa heidät Jeesus-vauvan luo.

Pyydä lapsia muutaman kierroksen jälkeen nousemaan kameleidensa selästä ja tulemaan
takaisin seimen ääreen. Sano, että siinä vaiheessa, kun tietäjät löysivät Jeesus-vauvan,
Joosef oli löytänyt perheelle paremman majapaikan eikä perhe asunut enää tallissa.
Muistuta lapsia siitä, että tietäjät toivat kultaa, suitsuketta ja mirhaa lahjaksi. Pyydä jokaista
lasta kertomaan, onko hänen kuviteltu lahjansa kultaa, suitsuketta vai mirhaa, ja antamaan
sitten lahjansa Jeesus-vauvalle.

Meidän lahjamme Jeesukselle on olla Hänen kaltaisiaan

Sano, että joka joulu, kun me juhlimme Jeesuksen syntymää, me voimme antaa Hänelle lah-
joja. Me emme voi antaa kultaa, suitsuketta ja mirhaa niin kuin tietäjät, mutta me voimme antaa
toisenlaisen lahjan. Me annamme lahjan Jeesukselle, kun me yritämme olla sellaisia kuin Hän.
Me olemme Jeesuksen kaltaisia, kun me olemme ystävällisiä perheellemme ja ystävillemme.

Toiminta Auta jokaista lasta tekemään jouluketju, jossa on muutama lenkki. Pyydä lapsia värittämään
lenkkinsä ja liimaamaan sitten lenkit yhteen (ks. kuvitus oppiaiheen lopussa). Pyydä lapsia
panemaan ketjut kotona sellaiseen paikkaan, jossa ne muistuttavat lapsia tekemään ystävälli-
siä tekoja muille lahjoina Jeesukselle. Anna lapsille haaste tehdä ainakin yksi ystävällinen
teko joka päivä ennen joulua.

Auta lapsia keksimään, millaisia ystävällisiä tekoja he voivat tehdä. Muistuta heitä siitä,
että kun he tekevät ystävällisiä tekoja, he antavat ihanan lahjan Jeesukselle. Anna jokaiselle
lapselle viesti, jossa selitetään ketjun tarkoitus vanhemmille.

Todistus Sano, että Jeesuksen Kristuksen syntymä oli yksi tärkeimmistä asioista, mitä maailmassa
on koskaan tapahtunut. Kerro, että rakastat Jeesusta ja haluat tulla Hänen kaltaisekseen,
ei ainoastaan jouluna vaan koko vuoden ajan.

VALINNAIS-
TOIMINTAA Käytä muutamia näistä ehdotuksista oppiaiheen aikana.

1. Kerro uudelleen kertomus Jeesuksen syntymästä lasten esittäessä Joosefia, Mariaa,
majapaikanpitäjää, paimenia ja tietäjiä. Käytä rekvisiittana esimerkiksi vauvanukkea,
pientä peittoa ja hartiahuivia, jos mahdollista. Anna jokaiselle lapselle mahdollisuus osal-
listua. Voitte näytellä kertomuksen uudelleen, niin että lapsilla on eri roolit.

2. Auta lapsia leikkaamaan tai piirtämään yksinkertaisia tähtiä. Anna lasten värittää tähtensä
ja kiinnitä jokaiseen tähteen lanka, niin että lapsi voi ripustaa sen jonnekin kodissaan.
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3. Keskustelkaa joistakin jouluvalmisteluista, joita lapset ovat huomanneet. Auta heitä
ymmärtämään, että lahjat ja juhlat ovat mukavia, mutta joulua vietetään Jeesuksen
Kristuksen syntymän muistoksi ja että meidän on tärkeää keskittyä ajattelemaan Häntä
ja Hänen elämäänsä.

4. Keskustelkaa suomalaisista Kristuksen syntymään liittyvistä jouluperinteistä, joita itse
noudatat tai joista olet tietoinen. Pyydä lapsia kertomaan oman perheensä jouluperinteistä,
jotka liittyvät Kristuksen syntymään.

LISÄTOIMINTAA 
NUOREMMILLE 
LAPSILLE 1. Pyydä lapsia kuvittelemaan, että he ovat paimenia, jotka lepäävät kedolla. Auta heitä

näyttelemään, miten paimenet pelkäsivät, kun he näkivät enkelin, ja miten onnellisia he
sitten olivat, kun he ymmärsivät uutiset. Auta heitä kuvittelemaan, että he kuulevat enkelien
laulavan ja katselevat kaunista yötaivasta ja näkevät tähden. Kävelkää yhdessä ympäri
huonetta ja etsikää vauvaa. Polvistukaa Jeesus-vauvan seimen ääreen ja laulakaa kiitos-
laulu.

2. Auta lapsia leikkimään seuraava leikkiloru, kun sanot sanat:

Vauva nukkuu seimessä (tuudita lasta käsivarsillasi),
hellä äiti luonansa (levitä kätesi).
Tähti loistaa taivaalla (näytä hämmästyneenä taivasta),
Jumalan Poika tullut on (taputa käsiä ilosta)!

3. Laulakaa tai lausukaa sanat laulusta ”Jokaista tulee rakastaa” (Lasten laulukirja, s. 39).
Muistuta lapsia siitä, että me vietämme Jeesuksen syntymäjuhlaa jouluna.

4. Leikkaa paperista yksinkertainen kapaloitu Jeesus-lapsi. Kerää kuivaa ruohoa, heinää tai
olkia ja tuo ne lapsille, niin että he voivat liimata sen seimeen (paperineliöön). Pyydä lapsia
liimaamaan paperista leikattu Jeesus-lapsi ruoho- tai olkivuoteelle.
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Lastenhuoneen lauluja 
Lasten laulukirjasta

Nämä Lasten laulukirjan laulut sopivat erityisen hyvin lastenhuoneessa käytettäviksi.
Ohessa on ehdotuksia siitä, miten voit muokata sanoituksia. Sinulla saattaa olla muitakin
ajatuksia siitä, miten voit sovittaa näitä tai muita Lasten laulukirjan lauluja niin, että ne
soveltuvat lastenhuoneeseen.
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pieni niin.”
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Tee säkeistö iloisesta lastenhuoneestanne tai Alkeisyhdistyksestä. Käytä sitä 
tervehdyksenä: ”Hauskaa on taas tavata, Sami sekä Pauliina. Jokainen on ystävä
Alkeisyhdistyksessä.”
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Näiden Lasten laulukirjan laulujen lisäksi voitte käyttää oman kulttuurinne lauluja. 
Huolehtikaa siitä, että laulut täyttävät seuraavat vaatimukset:

Ne ovat lyhyitä ja yksinkertaisia.
Niiden sävelala on kapea (viidestä kahdeksaan sävelaskelta).
Sanat kertautuvat ja ne ovat helpot oppia.
Sanat kuvaavat asioita, joita lapset voivat nähdä, kuulla, koskettaa tai tuntea.
Sanoitukset ovat evankeliumin opetusten mukaisia.
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