
A közös foglalkozás 2014-es vázlata

A családok örökkévalóak
„És az atyák szívét a fiakhoz fordítja, a fiak szívét pedig az atyákhoz” (Malakiás 4:6).



Irányelvek a közös foglalkozáshoz 
és a gyermekek úrvacsorai gyűlési 
bemutatójához

Kedves Elemi elnökségek és zenei vezetők!

Idén abban a csodálatos lehetőségben lesz részünk, hogy segíthetünk minden gyermeknek meg
érteni a családok szerepét Mennyei Atyánk tervében. A gyermekek megtanulják, hogy a férfi és nő 
közötti házasságot Isten rendelte el, hogy a család központi szerepet játszik Isten tervében, és hogy 
a szent templomi szertartásokon keresztül a családok örökre együtt lehetnek. A közös foglalkozások 
leckéi alátámasztják, amit a gyermekek a saját otthonukban tanulnak és követnek. Az itt elsajátított 
tanok már most megerősítik a családjaikat, és segítenek nekik felkészülni arra, hogy a jövőben hithű 
édesanyák és édesapák legyenek. Ha minden héten imádságos lélekkel készültök és meghívjátok a 
Lelket, az evangélium igazságai megerősítést nyernek a gyermekek szívében. Keressetek lehetősége
ket arra, hogy a gyermekek megoszthassák a családjukkal, amit az Elemiben tanulnak és éreznek.

Elemi elnökségként imádkozunk értetek, és reméljük, tudjátok, hogy az Úr segíteni fog benne
teket e fontos felelősségetekben. Odaadó erőfeszítéseitek, hogy tanítsátok és szolgáljátok a gyer
mekeket és a családjaikat, meg fogják erősíteni őket. Szeretetünket és mély hálánkat fejezzük ki 
hithű szolgálatotokért.

Az Elemi Általános Elnöksége

Irányelvek a közös foglalkozáshoz

Az evangéliumi tanítás
Használd ezt a füzetet hétről hétre, amikor a közös 
foglalkozás 15 perces leckéjére készülsz. A heti lec
kéket az egyház által jóváhagyott más anyagokkal 
is kiegészítheted – ilyenek a Csillagocska és a Lia-
hóna. A következő irányelvek segítségedre lesznek 
a leckék megtervezésében és megtartásában.

Szeresd azokat, akiket tanítasz! Mutasd ki a gyerme
kek iránti szeretetedet azáltal, hogy megtanulod 
a nevüket, valamint megismered érdeklődési 
körüket, tehetségeiket és 
szükségleteiket.

A Lélek által tanítsd meg 
a tant! A leckékre való 
felkészülés során imádkozz 
útmutatásért, és igyekezz 
megerősíteni a tanítandó 
tantételekről való bizonysá
godat. Ez majd segít, hogy 
a Lélek által taníthass.

Ösztönözz tanulásra! Ez a 
füzet nemcsak arra szeretne rávezetni, hogy mit 
taníts, hanem arra is, hogy hogyan taníts, és hogy 
miként ösztönözz tanulásra. Hatékonyabban taní
tod majd a tant, ha minden lecke során megteszed 
a következő három lépést:
 1. Mutass rá a tanra! Egyértelműen mutasd be 

a tant, melyről a gyerekek tanulni fognak. 

Gondold át, hogyan tehetnéd meg ezt szóban, 
valamint szemléltetéssel. (Példákért lásd az 
augusztus harmadik hetére és a november má
sodik hetére vonatkozó leckéket.)

 2. Segítsd elő a megértést! Győződj meg róla, hogy 
a különböző tanítási módszerek által, melyek 
bevonják őket a tanulásba – például: éneklés, 
szerepjáték, szentírások olvasása –, a gyerme
kek jobban megértik a tant.

3. Ösztönözz az alkal
mazásra! Adj lehetősé
geket a gyermekeknek, 
hogy alkalmazzák a tant 
az életükben. Gondold 
át, hogyan fejezhetnék 
ki a tannal kapcsolatos 
érzéseiket, illetve milyen 
célokat tűzhetnének ki 
azzal kapcsolatban.

Ez a füzet az év néhány 
hetére teljes leckéket biztosít. Más heteknél nem 
ad teljes leckéket, hanem csak ötleteket, melyeket 
kiegészíthetsz a sajátjaiddal. E füzet többi leckéjé
nek átolvasása is adhat ötleteket. Az ötödik vasár
napokon ismételjétek át a gyerekekkel a korábbi 
leckéket. A leckék tevékenységeinek megtervezé
sekor és előkészítésekor útmutatást nyerhetsz a 
Lélek által.

Minden héten tervezd el, 
hogyan fogsz (1) rámutatni a 
tanra, (2) segíteni a gyerme-
keknek megérteni azt, majd 
pedig (3) segíteni nekik al-
kalmazni azt az életükben.

Az interneten  
elérhető: A füzetben 
szereplő információk, 
szemléltető eszközök és 
forrásanyagok megta
lálhatók az LDS.org 
honlapon, a Primary 
[Elemi] részben.
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Előkészületek: Imád
kozz útmutatásért, és 
törekedj a Lélek befolyá
sára, miközben felkészülsz 
a közös foglalkozásra. 
Amennyiben a Lélekkel 
készülsz fel és tanítasz, 
Ő megerősíti az általad 
tanítottak igazságát. 
(Lásd TNNE, 13.)

A füzet forrásanyagai

A füzetben a következő rövidítések szerepelnek:

GYÉ Gyermekek énekeskönyve

EMK Evangéliumi művészeti könyv

TNNE Tanítás, nincs nagyobb elhívás

Sok lecke javaslatot tesz képek használatára is. Ké
peket az Evangéliumi művészeti könyvben, az elemis 
tankönyvek képeket tartalmazó borítékaiban, az 
egyházi folyóiratokban, valamint az images.lds.org 
honlapon találsz.

A 2014-es tananyag

Általános tananyag
Bölcsőde: Nézzétek kicsinyeiteket!; Napsugár osz
tály: Elemi 1; VAJ 4–7 osztály: Elemi 2; Bátrak 8–11 
osztály: Elemi 6

Alaptananyag
Napsugár osztály: Elemi 1; VAJ 4–7 osztály: 
Elemi 2; Bátrak 8–11 osztály: Elemi 4

A leckék előkészítésénél működj együtt a zenei 
vezetővel. Az éneklés segíteni fog az általad taní
tott tanok megerősítésében. Időnként felkérheted a 
tanítókat és az osztályukat, hogy segítsenek neked 
az evangéliumi tanítás egyes részeinél.

Vannak olyan leckék, amelyek vendégbeszélők 
meghívására tesznek javaslatot. Mielőtt azonban 
bárkit felkérnél, hogy látogasson el az Elemibe, kérd 
püspököd vagy gyülekezeti elnököd jóváhagyását.

A leckék mellett jó néhány tanítási ötlet talál
ható, amelyek segíteni fognak, hogy jobban tudj 
tanítani. A leckék képeket is tartalmaznak, melyek 
bemutatják, hogy is néz ki egy bizonyos tevékeny
ség. Bár fontos a tanítási készségek elsajátítása, a 
saját lelki felkészültséged és bizonyságod lesz az, 

ami meghívja a Lelket, hogy ezek a tanok megerő
södhessenek a gyermekek szívében.

Éneklés
A zene az Elemiben arra szolgál, hogy áhítatos 
légkört teremtsen, tanítsa az evangéliumot, és 
segítsen a gyermekeknek megérezni a Szentlélek 
hatását, valamint az éneklésből fakadó örömöt. A 
közös foglalkozásból 20 percet szánj az éneklésre 
és az énektanulásra. Így biztosan lesz elegendő 
időd arra, hogy új dalokat taníts meg, és segíts a 
gyermekeknek örömöt lelni az éneklésben.

Ez a füzet tartalmaz egy új éneket, melyet a 
gyermekek idén fognak megtanulni (lásd a 28–29. 
oldalt). „A zene használata az Elemiben” című rész 
további ötleteket ad, hogy miként tanítsuk meg az 
énekeket a gyermekeknek (lásd a 26–27. oldalt).

Irányelvek az úrvacsorai gyűlési bemutatóhoz

A püspök vagy a gyülekezeti elnök irányítása alatt 
a gyermekek úrvacsorai gyűlési bemutatójára a ne
gyedik negyedév folyamán kerül sor. Az év elején 
találkozzatok a püspökség vagy a gyülekezeti el
nökség azon tanácsosával, aki az Elemit felügyeli, 
hogy megbeszéljétek az előzetes terveket. A tervek 
véglegesítésekor kérjétek a jóváhagyását.

Tervezzétek úgy, hogy a gyermekek a havi közös 
foglalkozások témaköreire építve mutassák be a 
programot. Az év során vezessetek feljegyzéseket a 
gyermekek beszédeiről és személyes élményeiről, 
hogy esetleg felhasználhassátok azokat a bemu
tatón. Amikor megtervezitek, hogy mit osszanak 

meg a gyermekek az idei év mottójával kapcsolat
ban, gondoljátok át, hogyan segíthetnek a gyüle
kezetnek az általuk tanított evangéliumi tanokra 
összpontosítani. A püspökség egyik tagja zárhatja 
a gyűlést egy rövid beszéddel.

A bemutató előkészítésekor tartsátok szem előtt a 
következőket:

•	A	gyakorlás	ne	vegyen	el	feleslegesen	időt	az	
órákból, valamint a családoktól!

•	Az	úrvacsorai	gyűlésen	nem	helyénvaló	a	szem
léltetőeszközök, jelmezek használata, illetve 
képek, filmek bemutatása.

Források: A tanítás
hoz szükséges további 
forrásanyagokat, például 
kifestőket, történeteket 
és tevékenységeket a 
Friend és a Liahóna 
című folyóiratokban, a 
bölcsődei kézikönyvben, 
valamint az Evangéliumi 
művészeti könyvben 
találhatod meg. Használd 
fel ezeket a forrásanyago
kat a leckéd kiegészítésé
hez. További forrásokat 
találhatsz különböző 
evangéliumi témákkal 
kapcsolatban a Friend 
című magazinban a friend.
lds.org című honlapon. 
Ezek a források kinyom
tatva felhasználhatók a 
gyermekek tanításában.
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Mennyei Atyám utat készített számomra, 
hogy visszatérhessek a jelenlétébe
„Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, 
el ne vesszen, hanem örök élete legyen” ( János 3:16).
Az itt megadott ötleteket egészítsd ki a sajátjaiddal. Tervezd meg, hogy a gyermekekkel miként 
fogtok rámutatni a tanra, valamint hogyan segítesz nekik annak megértésében és életükben való 
alkalmazásában. Tedd fel magadnak a kérdést: Mit tegyenek a gyermekek, hogy tanulhassanak, 
és hogyan segíthetek nekik érezni a Lelket?

1. hét: Isten gyermeke vagyok, és egy nap olyanná válhatok, mint Ő.

Mutass rá a tanra és segítsd elő a meg-
értést! (képek nézegetése, éneklés és szentírás
olvasás) Mutass pár képet állatkölykökről a 
gyermekeknek, és kérdezd meg, milyen állat 
lesz belőlük, ha megnőnek (például a kiscicából 
macska lesz). Mutass egy képet egy csecsemő
ről, és szintén kérdezd meg, ő mivé fog fejlődni. 
Magyarázd el, hogy van valami különleges az 
emberi csecsemőben, ami megkülönbözteti az 
állati csecsemőktől. Kérd meg a gyerekeket, hogy 
figyeljék meg, kinek a gyermekei vagyunk, miköz
ben eléneklitek együtt az „Isten gyermeke vagyok” 
(GYÉ, 2–3.) című éneket. Kérd meg az egyik 
gyermeket, hogy olvassa fel a Zsoltárok 82:6ot, és 
beszéljétek meg, mit tanít az ének és a szentírás. 

Írd fel a táblára: „Isten gyermeke vagyok, és egy 
nap olyanná válhatok, mint Ő”, majd kérd meg az 
egyik gyermeket, hogy olvassa fel a mondatot.

Ösztönözz az alkalmazásra! (megosztás) Kérj 
meg néhány gyermeket, hogy osszák meg, milyen 
dolgokból érzik, hogy a szüleik szeretik őket. Ma
gyarázd el, hogy Mennyei Atyánk is szeretné, ha 
éreznénk a szeretetét. Mondj egy dolgot, amiből 
tudod, hogy Isten szeret téged, majd kérj meg 
néhány gyermeket, hogy ők is mondjanak olyan 
dolgokat, melyekből érzik, hogy Isten szereti őket. 
Kérd meg a gyermekeket, hogy figyeljék meg, mi 
súgja nekünk, hogy Isten szeret minket, miköz
ben eléneklitek együtt a „Tudom, hogy Atyám él” 
(GYÉ, 8.) című éneket.

2. hét: Mennyei Atyám biztosított számomra egy Megváltót, és lehetővé tette, 
hogy visszatérjek a jelenlétébe.

Segítsd elő a megértést! 
(beszélgetés az engesztelésről) 
Rajzolj egy egyenes ösvényt a 
táblára amely a következő fel
iratú helyhez vezet: „Örök élet 
Mennyei Atyánkkal”. Helyezz 
el egy képet egy emberről az 
ösvény elején. Magyarázd el, 
hogy a kép mindannyiunkat 
jelképez, és követnünk kell az 
ösvényt, hogy visszajussunk 
Mennyei Atyánkhoz. Mondd el 
a gyerekeknek, hogy magunk
tól nem tudunk visszatérni 
Mennyei Atyánkhoz. Töröld 
le az ösvény egy részét, és 

kérdezd meg: Mi segíthet továbbhaladnunk az ös
vényen? Kérj meg egy gyermeket, hogy olvassa fel 
vagy mondja el fejből a harmadik hittételt. Mutass 
egy képet Krisztusról a Gecsemáné kertjében, és 
röviden magyarázd el az engesztelést. Mondd el 
a gyerekeknek, hogy Krisztus engesztelése olyan, 
mint egy híd, amely segít visszatérnünk Mennyei 
Atyánkhoz; ha megbánjuk a bűneinket és enge
delmeskedünk a parancsolatoknak, újra együtt 
élhetünk majd Vele. Rajzolj egy hidat a táblára, és 
helyezd az embert ábrázoló képet az ösvény végére. 
Kérj meg néhány gyermeket, hogy mondják el, mit 
éreznek Jézus Krisztussal és az engesztelésével 
kapcsolatban. Ha időtök engedi, énekeljétek el a 

„Mennyország szívében” (GYÉ, 142.) című éneket.

3. hét: Jézus Krisztus a tökéletes követendő példa számomra.

Mutass rá a tanra! (példák megbeszélése) 
Kérdezd meg: Ki mutatott jó példát számunkra? 
Írd fel vagy az egyik gyermek írja fel a válaszokat 

– többek között Jézus Krisztus nevét is – a táblára. 
Magyarázd el, hogy ezek az emberek mind jó pél

dát mutattak, de csak Jézus állított elénk tökéletes 
példát. Mondd el a gyermekeknek, hogy Ő „széj
jeljárt jót tévén” (Apostolok cselekedetei 10:38). 
Azáltal mutatta ki a szeretetét, hogy szolgált máso
kat, és azt szeretné, ha követnénk a példáját.

Ének: Ő elküldte Fiát
(GYÉ, 20–21.)

Ösztönözz rész-
vételre: A gyerekek 
fontosnak érzik magu
kat, ha részt vehetnek a 
tanulásban. Amikor csak 
lehetséges, egy gyermeket 
kérj meg arra, hogy írjon 
a táblára vagy olvasson 
fel egy szentírást, ahelyett, 
hogy magad tennéd ezt.

Zenei segítség, 
illetve javaslatok az e 
vázlatban lévő dalok 
tanításához a 26–27. 
oldalon találhatóak.
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Taníts a Lélek által: 
Imádkozz útmutatásért, és 
törekedj a Lélek befolyá
sára, miközben felkészülsz 
a közös foglalkozásra. 
Amennyiben a Lélekkel 
készülsz fel és tanítasz, 
Ő megerősíti az általad 
tanítottak igazságát.

Tipp: Színjátszás közben 
a gyerekek ne jelenítsék 
meg a Szabadítót.

Segítsd elő a megértést! (történetek meghallgatása és rajzolás) Az Elemi kezdete előtt kérj meg négy 
felnőttet, hogy készüljön fel, hogy az órán röviden megbeszélje az alábbi képek és szentírások egyikét a 
gyerekekkel, és hogy miként tudjuk követni Jézus itt látható példáját.

Az osztályok tanítói 
segíthetnek a kiscsoportos 
beszélgetések leveze
tésében, a részvételre 
ösztönzésben, valamint az 
áhítat fenntartásában.

János 13:14–15 Máté 5:1–2 Lukács 15:4 3 Nefi 17:1–10
A gyerekek alkossanak négy csoportot, és minde
gyik felnőttnek jelölj ki egy csoportot. Kérd meg 
a gyerekeket, hogy hallgassák meg, mit mond a 
csoportjukhoz kijelölt felnőtt a Szabadítóról, majd 
rajzolják vagy írják le egy papírlapra, hogy miként 
tudják követni Jézus példáját. Mindegyik csoport
ból kérj meg egy gyermeket, hogy mondja el a 
többieknek, mit tanult.

Ösztönözz az alkalmazásra! (éneklés) Énekel
jétek el az „Én Jézust fogom követni” (GYÉ, 40–41.) 
című éneket. Kérd meg a gyerekeket, hogy a követ
kező héten kövessék Jézus példáját, és jövő vasárnap 
számoljanak be arról, hogy ezt hogyan tették.

4. hét: Jézus Krisztus követése által visszatérhetek Mennyei Atyámhoz.

Mutass rá a tanra! (ismétlés) Rajzold fel a táblára 
a 2. heti ösvényt. Kérd meg a gyerekeket, hogy 
mondják el, ki tette lehetővé, hogy visszatérjünk 
Mennyei Atyánkhoz. Kérd meg néhányukat, hogy 
számoljanak be, hogyan követték Krisztus példáját 
az elmúlt héten. Mondjanak további módokat arra, 
hogy miként követhetik Jézust (például: megke
resztelkednek, imádkoznak és engedelmeskednek 
a parancsolatoknak). A válaszaikat írd fel a táblára.

Segítsd elő a megértést! (szentírásbeli történet 
meghallgatása) Meséld el azt a történetet, amikor 
Jézus elhívja az apostolait (lásd Máté 4:18–22), 

és kérd meg a gyerekeket, hogy játsszák el veled 
együtt. Például: „Péter és András abból élt, hogy 
halakat fogott. Egy nap, amikor kivetették a 
hálójukat a Galileaitengeren (vessétek ki a hálót), 
meglátták a názáreti Jézust. Hallották, amint azt 
mondja (tegyétek kezeteket a fületekhez): »Kövesse
tek engem!« Habár Péter és András épp dolgoztak 
(húzzátok a hálót), azonnal otthagyták a hálói
kat (dobjátok el a hálót), és követték Őt (járjatok 
egy helyben). Jakab és János egy másik hajóban 
javították a hálóikat (javítsatok hálót). Jézus őket is 
magához szólította, így hát otthagyták a hajókat és 
követték Őt (járjatok egy helyben).” Kérdezd meg a 
gyerekektől, hogy ők abbahagynáke, amit éppen 
csinálnak, ha a Szabadító azt mondaná nekik: 

„Kövessetek engem!”. Mindegyik osztály játsszon 
el egy tevékenységet (például úszás vagy játékkal 
játszás), a többiek pedig utánozzák őket. Kérd meg 
őket, hogy hagyják abba, amit éppen csinálnak, 
és kezdjenek el helyben járni, amikor azt hallják: 

„Kövessetek engem!”. Miközben a gyerekek elját
szanak valamit, tarts fel egy képet Jézus Krisztus
ról, és mondd gyengéden: „Kövessetek engem!”.

Ösztönözz az alkalmazásra! (példák megbeszé
lése) Kérd meg a gyerekeket, hogy mondják el, ma 
hogyan tudják Jézus Krisztus példáját követni. Pél
dául: engedelmeskednek, ha az egyik szülőjük arra 
kéri őket, hogy ők mondják a családi imát, vagy ha 
a tanítójuk arra kéri őket, hogy legyenek áhítatosak.
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Mennyei Atyánknak terve  
van a gyermekei számára
„Ó, mily nagyszerű a mi Istenünk terve!” (2 Nefi 9:13).
Az itt megadott ötleteket egészítsd ki a sajátjaiddal. Tervezd meg, hogy a gyermekekkel miként 
fogtok rámutatni a tanra, valamint hogyan segítesz nekik annak megértésében és életükben való 
alkalmazásában. Tedd fel magadnak a kérdést: Mit tegyenek a gyermekek, hogy tanulhassanak, 
és hogyan segíthetek nekik érezni a Lelket?

1. hét: Mennyei Atyánknak terve van a gyermekei számára.

Mutass rá a tanra! (a tan kimondása) Három 
gyermek jöjjön ki az osztály elé. Az első gyermek 
mondja: „Mennyei Atyánknak”, a második: „terve 
van”, a harmadik pedig: „a gyermekei számára”. A 
gyerekek alkossanak három csoportot, majd kérd 
meg mindegyik csoportot, hogy álljon fel és a 
korábbi három gyermek vezetésével ismételjék el 
a mondat rájuk eső részét. Ezt többször ismételjé
tek meg úgy, hogy mindegyik csoportnak legyen 
lehetősége mindegyik részt mondani.

Segítsd elő a megértést! (szentírásolvasás) 
Magyarázd el, hogy mielőtt megszülettünk, a 
mennyben éltünk a mi mennyei szüleinkkel; 
Mennyei Atyánk azt akarta, hogy olyanná váljunk, 
mint Ő, ezért elénk tárt egy tervet. Oszd a táblát 
három részre, és a következőképp nevezd el a 
részeket: „Halandóság előtti élet”, „Halandó élet” 
és „Élet a halál után”. Röviden beszéljétek meg 
mindegyiket (lásd Hűek a hithez: Evangéliumi értel-

mező szótár [2007]. 175–177.). Oszd a gyermekeket 
kisebb csoportokra, és adj mindegyik csoportnak 
egyet vagy többet a következő szentírásokból: 
1 Mózes 1:1; Alma 12:24; Alma 34:32; Alma 40:12; 
Tan és a szövetségek 76:62; Mózes 4:2; Ábrahám 
3:22–23. Kérd meg mindegyik csoportot, hogy 
olvassa el a szentírását, majd mondja el a többi 
gyermeknek, miről szól, és írja fel az utalást a 
megfelelő oszlopba a táblára.

Ösztönözz az alkalmazásra! (rajzolás) Adj 
minden gyermeknek egy papírlapot, amely három 
részre van osztva. Kérd meg őket, hogy rajzoljanak 
valamit mindhárom részbe, ami Isten tervének 
egyes szakaszait jelképezi (halandóság előtt élet, 
halandó élet és élet a halál után). Biztasd őket, 
hogy otthon mutassák meg a rajzukat a családjuk
nak is. Énekeljétek el együtt az „Isten szent tervét 
követem” (GYÉ, 86–87.) című éneket.

2. hét: Mennyei Atyánk megparancsolta Jézus Krisztusnak, hogy teremtsen 
egy földet a gyermekei otthonául.

Segítsd elő a megértést! (beszélgetés képekről) 
Magyarázd el, hogy Mennyei Atyánk tervének 
részeként el kellett jönnünk a jelenlétéből, így 
Mennyei Atyánk arra utasította Jézus Krisztust, 

hogy teremtse meg számunkra a földet. Helyezz 
el képeket néhány teremtményről (például Nap, 
Hold, víz, növények és állatok) mindenfelé a 
teremben. Kérd meg az egyik gyermeket, hogy 
válasszon egy képet, és tegye ki a táblára. Beszéljé
tek meg, miért fontos számunkra ez a teremtmény. 
Ezt addig folytassátok, míg mindegyik kép fel 
nem kerül a táblára. Kérd meg a gyerekeket, hogy 
figyeljék meg, miért teremtették ezeket a dolgokat, 
miközben valaki felolvassa a Tan és a szövetségek 
59:18–19et.

Ösztönözz az alkalmazásra! (rajzolás) Adj 
minden gyereknek egy papírlapot, és kérd meg 
őket, hogy rajzolják le az egyik kedvenc teremt
ményüket. Énekeljétek el az „Atyám szeret engem” 
(GYÉ, 16–17.) című dalt.

Ének: Isten szent 
tervét követem
(GYÉ, 86–87.)

Szemléltetőeszközök: 
A gyerekek jól reagálnak 
a szemléltetőeszközökre. 
Több különböző szemlélte
tőeszközt is használhatsz, 
például tárgyakat, táblai 
rajzokat, szócsíkokat, 
képeket és bábokat 
(lásd TNNE, 89–90.).
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3. hét: A testem Isten képmására lett teremtve.

Mutass rá a tanra! (tükörkép megtekintése) 
Tarts egy tükröt néhány gyermek elé, és kérd, 
hogy mondják el, mit látnak (szem, fül, száj stb.). 
Magyarázd el, hogy most a saját „képmásukat” 
látják. A gyerekek figyeljék meg, kinek a képmá
sára teremtettek, miközben valaki felolvassa az 
1 Mózes 1:27et. Magyarázd el, hogy Istennek van 
szeme, füle, szája stb., és ezért vannak nekünk 
is ilyen testrészeink. (A fiatalabb gyerekeket 
megkérheted, hogy rázzák vagy érintsék meg az 
egyes testrészeiket, miközben elmagyarázod, hogy 
Istennek is vannak ilyen testrészei.)

Ösztönözz az alkalmazásra! (játék) Rajzold 
vagy írd fel különböző testrészek neveit egy fa vagy 
papírkocka oldalaira. Kérd meg a gyerekeket, hogy 
adják körbe a teremben, miközben meghallgatják 
vagy eléneklik az „Egy templom a hajlékom” (GYÉ, 
73.) című dalt. Váratlanul állítsd meg a zenét, és az 
a gyermek gurítson a kockával, akinek éppen a ke
zében van. Kérdezd meg: Mennyei Atyánk hogyan 
szeretné, hogy használd vagy óvd ezt a testrészedet? 
Ezt addig folytassátok, amíg az idő engedi.

4. hét: Az önrendelkezés az az ajándék, hogy magam választhatok.

Mutass rá a tanra! (szemléltetős lecke) Hozz az 
órára néhány olyan tárgyat, amelyből a gyerekek 
választhatnak. Például hozhatsz két különböző 
fajta gyümölcsöt, egy tollat és egy ceruzát, vagy 
két pár különböző cipőt. Kérj meg néhány gyer
meket, hogy válasszon a tárgyakból. Magyarázd el, 
hogy a választás képessége ajándék, melyet „ön
rendelkezésnek” hívunk. Szabadon választhatunk, 
de minden választásnak következménye van.

Segítsd elő a megértést! (szentírásolvasás) 
Mondd el a gyermekeknek, hogy amikor lelkek 
voltunk a halandóság előtti életben, az önrendelke
zésünket használva hoztunk meg egy helyes dön
tést: mindannyian azt választottuk, hogy Mennyei 
Atyánk tervét követjük. Kérj meg valakit, hogy 
olvassa fel a 2 Nefi 2:27et. Beszéljétek meg, mit 
mond a szentírás, milyen következményekkel jár, 
ha azt választjuk, hogy Jézus Krisztust követjük, 
illetve, ha azt választjuk, hogy nem követjük Őt.

Ösztönözz az alkalmazásra! (szerepjáték) 
Kérj meg minden osztályt, hogy játsszanak el 
egy olyan szituációt, amelyben az önrendelke
zésüket használják egy parancsolat követéséhez. 
(Például eljátszhatják, hogy engedelmeskednek a 
szüleiknek, vagy megengedik, hogy egy barát
juk is játsszon a játékukkal.) A többi gyermek 
beszélje meg, milyen jó következményei vannak 
a döntéseiknek.

Amikor engeded, 
hogy a gyerekek is 
szerepeljenek, lehe
tőséget biztosítasz 
számukra, hogy 
tevékeny részesei 
legyenek a tanulási 
élménynek.

Felkészülés: Amikor 
a közös foglalkozásokat 
tervezed, először olvasd vé
gig az adott hónap összes 
leckéjét. Ezután igazítsd a 
felhasználandó tevékenysé
geket a rendelkezésre álló 
időhöz és az Elemibe járó 
gyermekek szükségletei
hez. Például egy hosszabb 
lecke felét leadhatod az 
egyik héten, majd be
fejezheted a következő 
héten, vagy a rövidebb 
tevékenységeket meg is 
ismételheted, hogy segíts a 
gyermekeknek a korábban 
tanultak áttekintésében.

5

Kattints ide a papírkockáért

Hogyan használjam vagy óvjam ezt a testrészemet? Szem

Hogyan használjam vagy óvjam ezt a testrészemet? Fül

Hogyan használjam vagy óvjam ezt a testrészemet? Száj
Hogyan használjam vagy óvjam ezt a testrészemet? Elme

Hogyan használjam  vagy óvjam ezt a testrészem? Kéz

Hogyan használjam vagy óvjam ezt a testrészemet? Láb

Hogyan használjam 

vagy óvjam ezt a 
testrészemet? Elme

Hogyan használjam 

vagy óvjam ezt a 

testrészem? 

Kéz

Hogyan használjam  
vagy óvjam ezt a  

testrészemet? Fül



Jézus Krisztus a mi Szabadítónk
„És mi láttuk, és bizonyságot teszünk, hogy az Atya elküldte a Fiút a világ [Szabadítójául]”  
(1 János 4:14).
Az itt megadott ötleteket egészítsd ki a sajátjaiddal. Tervezd meg, hogy a gyermekekkel miként 
fogtok rámutatni a tanra, valamint hogyan segítesz nekik annak megértésében és életükben való 
alkalmazásában. Tedd fel magadnak a kérdést: Mit tegyenek a gyermekek, hogy tanulhassanak, 
és hogyan segíthetek nekik érezni a Lelket?

1. hét: Bizonyságot szerezhetek Jézus Krisztusról.

Mutass rá a tanra! (történet meghallgatása) 
Meséld el a következő történetet: „Amikor James E. 
Faust elnök kisgyerek volt, egyik éjjel sírva ébredt, 
mert rémálma volt. A nagymamája átölelte, megvi
gasztalta, és azt mondta, hogy biztonságban van
nak, mert Jézus Krisztus vigyáz rájuk. Faust elnök 
ezután nyugodtan bújt vissza az ágyába, tudván, 
hogy Jézus mindannyiunkra vigyáz.” Mondd el 
a gyerekeknek, hogy ez az élmény segített Faust 
elnöknek bizonyságot szerezni Jézus Krisztusról 
(lásd Növekvő bizonyság. Liahóna, 2001. jan. 69.).

Segítsd elő a megértést! (játék) Készíts 10 
szócsíkot, melyeken olyan dolgokat sorolsz fel, 
amelyek segíthetnek valakinek bizonyságot sze
rezni, és készíts néhányat, melyeken olyan dolgok 
vannak, amelyek nem segítenek ebben (mintákért 
lásd a sharingtime.lds.org honlapot). Köss 10 
csomót egy kötélre vagy madzagra, és helyezd el 
a padlón. Kérj meg egy gyermeket, hogy álljon a 
kötél egyik végéhez a következő felirattal: „Jézus 
Krisztusról”. Egy másik gyerek pedig álljon a kötél 
másik végéhez a következő felirattal: „Bizonyságot 
szerezhetek”. Az egyik gyerek húzzon egy szócsíkot 
és olvassa fel, mi áll rajta. Ha olyan dolog áll rajta, 
ami segít nekünk bizonyságot szerezni, akkor a „Bi
zonyságot szerezhetek” feliratot tartó gyermek lép
jen egy csomónyit előre; ha a szócsíkon álló dolog 
nem segít bizonyságot szerezni, a gyermek marad
jon a helyén. Ezt addig folytassátok, míg a gyermek 
el nem jut a kötél másik végéhez. Mindenki mondja 
ki hangosan: „Bizonyságot szerezhetek Jézus Krisz
tusról.” Magyarázd el, hogy a bizonyságunk mindig 
növekszik; ha továbbra is Jézus Krisztust követjük 
és helyes döntéseket hozunk az életünk során, a 
bizonyságunk egyre erősebb lesz.

2. hét: Jézus Krisztus engesztelésén keresztül bűnbánatot tarthatok és 
bocsánatot nyerhetek a bűneimre.

Mutass rá a tanra! (szentírások 
megbeszélése) Mutass egy képet Jézus 
Krisztusról a Gecsemánéban, és rövi
den beszéljétek át az engesztelést (lásd 
Lukács 22:39–44). Kérj meg valakit, 
hogy olvassa fel a Tan és a szövetségek 
19:16ot, a többiek pedig figyeljék meg, 
mit kell tenniük, hogy élvezhessék az 
engesztelés áldásait.

Segítsd elő a megértést! (szentírás
beli történet meghallgatása) Meséld 
el az ifjabb Alma történetét, és kérd 
meg a gyerekeket, hogy veled együtt 
végezzenek olyan mozdulatokat, ame
lyek illenek a történethez. A követke
zőkben bemutatunk egy példát: „Az 
ifjabb Alma rossz döntéseket hozott 
(vágjatok gonosz arcot). A barátaival 

Ének: Ámulok Jézus 
szeretetén
(Himnuszok, 115. sz.).

Március

A szerepjátékok minden gyermeknek 
lehetőséget adnak a részvételre.6

Bizonyságot 
szerezhetek

Jézus 

Krisztusról

Kattints ide a szócsíkokért



Tipp: A közös foglalko
zások megtervezésekor 
vedd figyelembe az idő
korlátokat. Például a 3. 
heti tevékenységnél kérd 
meg a vendégbeszélőket, 
hogy egyenként körülbe
lül két percet vegyenek 
igénybe. Kevesebb vendé
get is hívhatsz, hogy így 
több idő maradjon rájuk.

 megpróbálták elpusztítani az egyházat. Egy nap 
egy angyal jelent meg előttük és megállította őket; 
Almát félelem fogta el (játsszátok el, hogy féltek). 
Annyira félt, hogy összeesett, mintha meghalt 
volna (feküdjetek a földre). Annyira rosszul érezte 
magát a bűnei miatt, hogy három napig nem tu
dott megmozdulni (maradjatok mozdulatlanok). Vé
gül eszébe jutott, hogy Jézus Krisztus megfizette 
az árat – vagyis kiengesztelt – a bűneiért. Amikor 
arra gondolt, mit tett Jézus, hatalmas örömöt 

érzett (ugráljatok örömötökben). Alma megbánta a 
bűneit és nagy próféta lett, aki Jézus Krisztusról 
tanította az embereket” (lásd Alma 36).

Ösztönözz az alkalmazásra! (beszélgetés) 
Röviden beszéljétek meg a bűnbánat következő 
tantételeit: (1) felismerem, hogy valami rosszat 
tettem; (2) szomorúságot érzek a bűnöm miatt; 
(3) beismerem azt Mennyei Atyámnak; (4) helyre
hozom a rosszat; és (5) nem teszem többé.

3. hét: Jézus Krisztus feltámadt, és én is fel fogok támadni.

Mutass rá a tanra! (éneklés) Énekeljétek el 
együtt a „Mondd, Jézus tényleg feltámadt?” (GYÉ, 
45.) vagy a „Jézus feltámadt” (GYÉ, 44.) című 
dalt. Kérj meg egy gyermeket, hogy magyarázza 
el, mit tanít az ének. Mondd el nekik, hogy mivel 
Jézus Krisztus feltámadt, mi is fel fogunk támadni. 
Emeld fel a szentírásokat, és magyarázd el, hogy 
tudjuk, hogy Krisztus feltámadott, mert olvasha
tunk róla a szentírásokban. Mondd el, hogy bár 
mi nem láttuk a feltámadott Krisztust, mások 
látták, és elmondták nekünk, amit tudnak.

Segítsd elő a megértést! (vendégbeszélők meg
hallgatása) Kérj meg néhány felnőttet az egyház
községedből, hogy jöjjön be a közös foglalkozásra, 
és alakítsák a feltámadott Krisztus következő 
tanúinak egyikét: Mária Magdaléna (lásd János 
20:1–18), Tamás (lásd János 20:19–29), egy nefita 
férfi vagy nő (lásd 3 Nefi 11:1–17; 17) és Joseph 
Smith (lásd Joseph Smith története 1:11, 14–17; 
lásd még T&Sz 76:22–24). Kérd meg őket, hogy 
mondják el a szentírásbeli történetet és tegyenek 
bizonyságot Krisztus feltámadásáról.

4. hét: Tiszteletet mutathatok a Szabadító iránt azáltal, hogy áhítatos vagyok.

Segítsd elő a megértést! (képek megtekintése) 
Mutass képet olyan szent helyekről, mint a Gecse
máné kertje, Jézus sírja, a szent liget, egy templom 
vagy egy gyülekezeti ház. Miközben megmutatod 
a képeket, tedd fel a kérdéseket: Miért szent vagy 
különleges ez a hely? Hogyan viselkednétek, ha 
ott lennétek? Beszéljétek meg, mit jelent az áhítat, 
és hogy az áhítatos tetteink miként mutatják ki 
a Szabadító iránti szeretetünket és tiszteletünket. 
Mondd el, hogy amikor áhítatosak vagyunk, közel 
érezhetjük magunkat Őhozzá.

Ösztönözz az alkalmazásra! (példák kigondo
lása) Írd fel a táblára az „Áhítatos” és a „Tisztelet
len” szavakat. Oszd a gyermekeket több csoportra. 
Adj mindegyik csoportnak néhány kisebb papírla
pot, és kérd meg őket, hogy írjanak mindegyikre 
egy olyan dolgot, ami áhítatot fejez ki, vagy egy 
olyan dolgot, ami nem fejez ki áhítatot. Mindegyik 
csoport egyenként olvassa fel, amit írt. A gyere
kek fonják össze a karjukat, ha az olvasott példa 
áhítatot mutat, vagy rázzák az ujjaikat rosszallóan, 
ha tiszteletlenséget mutat. Ezután kérj meg valakit 
mindegyik csoportból, hogy helyezze el a papírla
pokat a táblán a megfelelő felirat alatt.

Játékok: A helyén
való játékok segítenek 
megőrizni az áhítatos 
légkört az Elemiben. A 
játékok változatossá teszik 
a leckéket és lehetősé
get adnak arra, hogy a 
gyerekek kapcsolatba 
kerüljenek egymással. 
Ezenfelül élvezetes módon 
erősítik meg a tanított 
evangéliumi tantételt.
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A család központi helyet foglal el 
Isten tervében
„[A] férfi és nő közötti házasságot Isten rendelte el, és a család központi szerepet játszik a 
Teremtő gyermekeinek örökkévaló rendeltetésére vonatkozó tervében” (A család: Kiáltvány 
a világhoz).
Az itt megadott ötleteket egészítsd ki a sajátjaiddal. Tervezd meg, hogy a gyermekekkel miként 
fogtok rámutatni a tanra, valamint hogyan segítesz nekik annak megértésében és életükben való 
alkalmazásában. Tedd fel magadnak a kérdést: Mit tegyenek a gyermekek, hogy tanulhassanak, 
és hogyan segíthetek nekik érezni a Lelket?

1. hét: A család központi helyet foglal el Isten tervében.

Mutass rá a tanra! (hiányzó szavak megtalá
lása) Az Elemi kezdete előtt ragaszd fel a „család” 
és a „központi” szavakat egyegy szék aljára. Írd 
fel a táblára: „A ________  ______________ 
helyet foglal el Isten tervében.” Kérd meg a gye
rekeket, nézzék meg a székük alját és keressék 
meg a hiányzó szavakat. Kérd meg azokat, akik 
megtalálják a szavakat, hogy helyezzék el őket a 
megfelelő üres helyen a táblán. Minden gyermek 
együtt mondja ki hangosan a mondatot.

Segítsd elő a megértést! (beszélgetés a család
ról és éneklés) Magyarázd el, hogy a központi helyet 
foglal el kifejezés azt jelenti, hogy „nélkülözhe
tetlen szerepe van”. Kérd meg a gyerekeket, hogy 
tartsák fel annyi ujjukat, ahányan a családjukban 
vannak, és beszélgessetek arról, hogy mindenki 
egy család tagja. Énekeljétek el a „Családunk 
együtt élhet örökre” (GYÉ, 98.) című dalt.

Ösztönözz az alkalmazásra! (rajzolás) Kérd 
meg a gyerekeket, hogy rajzoljanak egy nagy 
kört, majd a kör közepébe rajzolják le a családju
kat. Buzdítsd a gyermekeket, hogy vigyék haza a 
rajzukat, és tanítsák meg a családjuknak, hogy a 
család központi helyet foglal el Isten tervében.

2. hét: A szülőknek fontos felelősségeik vannak a családban.

Mutass rá a tanra! (éneklés) Kérd meg a 
gyerekeket, hogy gondoljanak a kedvenc elemis 
énekükre. Mire hármat számolsz, mindannyian 
álljanak fel, és kezdjék el énekelni a saját dalukat. 
Számolj el háromig, és hagyd, hogy énekelje
nek. Állítsd meg az éneket, majd a zenei vezető 
irányításával énekeljék el az egyiket. Mutass rá, 
hogy zenei vezető nélkül zűrzavar volt. Magyarázd 
el, hogy az otthonainkban is zűrzavar lenne, ha 
Mennyei Atyánk nem bízta volna meg a szülőket a 
család irányításának fontos felelősségével.

Segítsd elő a megértést! (szülői szerepek 
megbeszélése) Kérj meg két fiút és két lányt, hogy 
jöjjenek ki az osztály elé. Adj mindegyiküknek 
egy kelléket, amely a család egyik tagját jelképezi 
(apa, anya, fiú és leány). Állj az „apa” mellé, és 
magyarázd el, hogy az apa feladata, hogy a család 
pátriárkája legyen, valamint elnököljön a családja 
felett, gondoskodjon róluk, és megvédje őket. Kérd 
meg a gyerekeket, mondjanak példát arra, hogy az 
apák miként töltik be ezeket a szerepeket, az „apa” 

Ének: A család Isten 
ajándéka
(e vázlat 28–29. oldala)

Tipp: Amikor a családról 
tanítasz, vedd figyelembe 
az Elemiben lévő gyerekek 
családi körülményeit. 
Biztasd a gyerekeket, 
hogy éljenek érdemesen, és 
készüljenek fel, hogy egy 
napon majd saját örökké
való családjuk lehessen.

Április

Amikor bevonod a gyermekeket a 
szemléltető gyakorlatokba, az megragadja a 

figyelmüket és felkészíti őket a tanulásra.
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Mutass szeretetet: 
Hogy kimutasd a 
szeretetedet az általad 
tanítottak felé, őszin
tén dicsérd meg őket és 
konkrétan mutass rá, 
mi volt dicséretre méltó. 
Például: „Köszönöm, 
hogy megosztottad ezt a 
történetet a családodról”, 
ahelyett, hogy általánosan 
fejeznéd ki a dicséretet 
azzal, hogy „ügyes vagy” 
vagy „köszönöm”.

pedig játssza el, amit mondanak. Állj az „anya” 
mellé, és magyarázd el, hogy az anya feladata, 
hogy gondozza és nevelje a családot. Kérd meg a 
gyerekeket, mondjanak példát arra, hogy az anyák 
miként töltik be ezeket a szerepeket, az „anya” 
pedig játssza el, amit mondanak. Mondd el a gye
rekeknek, hogy mindkét szülő felelőssége, hogy jó 
példa legyen és tanítsa az evangéliumot. Adj min

den osztálynak valamit, ami azt jelképezi, hogy a 
szülők miként taníthatják a családjukat (például: 
szentírások, családi est kézikönyv, vagy képek 
családi étkezésről, imáról vagy közös munkáról). 
Kérj meg egy gyermeket minden osztályban, hogy 
mondja el, hogyan tudnák a szülei használni az 
adott tárgyat a családjuk segítésére.

3. hét: A gyermekeknek kötelességük, hogy engedelmeskedjenek a 
szüleiknek.

Mutass rá a tanra! (szentírásolvasás) Az Elemi 
kezdete előtt rejts el egy papírlapot, melyre írd rá: 
Efézusbeliek 6:1. Kérd meg az egyik gyermeket, 
hogy álljon fel, és irányítsd el őt az elrejtett papír
laphoz. Például a következő instrukciókat adhatod 
neki: „Tegyél három nagy lépést előre. Tegyél 
hat lépést balra.” Miután megtalálta a papírlapot, 
mindegyik gyermek keresse meg a verset a szent
írásában, és az egyikőjük olvassa fel hangosan. 
Magyarázd el, hogy „az Úrban” kifejezés azt jelenti, 

„abban, hogy jót tesztek”.

Segítsd elő a megértést! (szentírásbeli történet 
megbeszélése) Meséld el Lehi történetét, amikor 
elküldte a fiait, hogy szerezzék meg a rézlemeze
ket (lásd 1 Nefi 3–4). Ismételjétek át a történetet 
azáltal, hogy a következőkhöz hasonló kérdése
ket teszel fel: Kik voltak a gyermekek? Ki volt a 
szülő? Mit kért a szülő? Könnyű volt engedelmes
kedni? Mi történt, amikor a gyermekek engedel
meskedtek a szülőjüknek?

4. hét: Minden családtagom felé ki tudom mutatni a szeretetemet.

Segítsd elő a megértést! (kitalálós játék és 
éneklés) Írd körbe a következő családtagokat, és 
kérd meg a gyerekeket, hogy érintsék meg az 
orrukat, ha kitalálták, kiről van szó: apa, anya, 
fivér, nővér, nagymama, nagypapa, nagynéni, 
nagy bácsi, unokatestvér. Például a nagynénit 
így írhatod körbe: „Lány vagyok. Az apukáddal 
együtt nőttem fel. Én vagyok az unokatestvéred 
anyukája.” Amikor a gyerekek kitalálták, melyik 
családtagról van szó, adj az egyik gyereknek egy 
kelléket, amely ezt a személyt jelképezi, és kérd 
meg, hogy álljon ki az osztály elé. Magyarázd el, 
hogy nem minden családban van jelen ezen tagok 
mindegyike, és bár minden család más, egy dolog 
közös bennük: a szeretet. Énekeljétek el az „Egy 
boldog család” (GYÉ, 104.) című dalt.

Ösztönözz az alkalmazásra! (beszélgetés a 
családról) Az egyik gyerek tartson fel egy házat 
ábrázoló képet. Kérj meg néhány gyermeket, hogy 
nevezzék meg azokat a családtagokat, akik velük 
egy háztartásban élnek, és hogy miként mutatják 
ki a szeretetüket irántuk. Kérj meg egy második 
gyermeket, hogy álljon az első mellé és tartson fel 
egy másik képet, amely szintén egy házat ábrázol. 
Kérdezd meg: Kinek élnek a közelben családtag
jai? Hogyan mutatjátok ki irántuk a szereteteteket? 
Végül egy harmadik gyermek is tartson fel egy 

házat ábrázoló képet, és álljon meg távol a másik 
kettőtől. Kérdezd meg: Van valamelyikőtöknek 
olyan rokona, aki messze él innen? Beszéljétek 
meg, hogy a gyerekek miként tudják kimutatni a 
szeretetüket a távol élő családtagok iránt. Buzdítsd 
a gyerekeket, hogy válasszanak egy módot, aho
gyan a következő héten kimutatják szeretetüket a 
családtagjaik iránt.
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A családok áldásokban részesülnek, 
amikor követik a prófétát

„Hogy megemlékezzetek a szent prófétáktól ezelőtt mondott beszédekről” (2 Péter 3:2).
Az itt megadott ötleteket egészítsd ki a sajátjaiddal. Tervezd meg, hogy a gyermekekkel miként 
fogtok rámutatni a tanra, valamint hogyan segítesz nekik annak megértésében és életükben való 
alkalmazásában. Tedd fel magadnak a kérdést: Mit tegyenek a gyermekek, hogy tanulhassa-
nak, és hogyan segíthetek nekik érezni a Lelket?

1. hét: Isten prófétákon keresztül szól hozzánk.

Mutass rá a tanra! (üzenet súgása) Súgd az 
egyik gyermek fülébe a következőt: „Isten prófétá
kon keresztül szól hozzánk.” Kérd meg, hogy ő is 
súgja ezt tovább egy másik gyermeknek, és ezt ad
dig folytassátok, amíg mindegyik gyermek fülébe 
el nem jutott az üzenet. (Nagyobb Elemikben kis 
csoportokban is végezhetitek ezt a tevékenységet.) 
Kérd meg az utolsó gyermeket, hogy álljon fel, és 
ismételje el hangosan az üzenetet. Mutass rá, hogy 
amint a gyermekek átadták egymásnak az üze
netet, úgy kéri Isten a prófétákat, hogy szóljanak 
(vagyis üzenetet adjanak át) a nevében.

Segítsd elő a megértést! (szentírásolvasás 
és mások tanítása) Mutass egy képet Noéról. A 
gyermekek alkossanak négy csoportot. Adj minden 
csoportnak egyet az alábbi szentírásutalások közül: 

Mózes 8:20–26; 
1 Mózes 6:13–17; 
1 Mózes 6:18–22; 
1 Mózes 7:7–12. 
Kérd meg mind
egyik csoportot, 
hogy olvassák el a 
számukra kijelölt 
szentírást, majd 
felváltva mondják el a többi gyereknek, amit ta
nultak. Kérdezd meg a gyermekektől, szerintük mi 
történt azokkal az emberekkel, akik követték Noé 
üzenetét, illetve azokkal, akik nem (lásd 1 Mózes 
7:23). Tedd bizonyságodat, hogy Isten a prófétáin 
keresztül szól hozzánk, és ha követjük őket, akkor 
biztonságban leszünk.

2. hét: A szentírásokban lévő próféták példát mutatnak a családomnak.

Mutass rá a tanra! (példa követése) Tapsolj le 
egy egyszerű ritmust, majd kérd meg a gyerekeket, 
hogy ismételjék el, a te példádat követve. Beszél
jétek meg, mit jelent példának lenni. Magyarázd 
el, hogy a szentírásokban lévő próféták követendő 
példák számunkra.

Segítsd elő a megértést és ösztönözz az 
alkalmazásra! (szentírásolvasás) Oszd a gyerme
keket csoportokra. Mindegyik csoportban adj az 
egyik felnőttnek egyet az alábbi szócsíkok közül, 
és kérd meg, hogy olvassa fel a szócsíkon felsorolt 
szentírásokat a csoportjában lévő gyermekeknek:

Keresztelő János: T&Sz 84:27–28 
(megkeresztelkedett)

Az ifjabb Alma: Móziás 27:23–24 (bűnbánatot 
tartott)

Józsué: Józsué 24:15 (az Urat szolgálta)

Benjámin király: Móziás 2:17–18 (szolgálta az 
embereket)

Lehi: 1 Nefi 1:5 (imádkozott)

Nefi: 1 Nefi 3:7 (betartotta a parancsolatokat)

Járed fivére: Ether 3:9 (volt hite)

Kérd meg a gyerekeket, hogy figyeljék meg, mit 
tett a próféta, amivel példát mutatott. Kérd meg 
mindegyik csoportot, hogy találjon ki egy verset a 
prófétájáról, amelyet el tudnak énekelni a „Kövesd 
a prófétát!” (GYÉ, 58–59.) című ének dallamára, 
és kérd meg őket, hogy osszák meg a versüket a 
többi gyerekkel.

3. hét: A családom áldott lesz, ha követjük a prófétát.

Mutass rá a tanra! (útmutatás követése) Készíts 
egy szócsíkot, melyen ez áll: „A családom áldott 
lesz, ha követjük a prófétát”, és az Elemi kezdete 
előtt rejtsd el a teremben. Kérd meg az egyik 
gyermeket, hogy kövesse az útmutatásaidat a 

szócsík megtalálásához. Magyarázd el, hogy a 
gyermekhez hasonlóan, aki követte az útmutatá
sodat, a családjaink is követhetik a próféták út
mutatásait. Kérd meg a gyerekeket, hogy olvassák 
el együtt a szócsíkot.

A tan megismétlése: 
Ebben a hónapban a gye
rekek különböző lelki ol
dalait tanulják meg annak 
a tannak, hogy a családok 
áldottak lesznek, ha köve
tik a prófétát. Megkérheted 
őket, hogy minden héten 
ismételjék el a tant.

Ének: Általad 
választott ének 
a Gyermekek 
énekeskönyvéből, a 
Himnuszokból vagy az 
egyházi folyóiratokból
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Május

Amikor engeded, hogy a 
gyerekek is szerepeljenek, 

lehetőséget biztosítasz 
számukra, hogy aktív 

részesei legyenek a 
tanulási élménynek.



Mutass szeretetet: 
„Amikor szeretetet mu
tatunk azok iránt, akiket 
tanítunk, fogékonyabbá 
válnak a [Lélekre]” 
(TNNE, 31.). Növelheted 
a gyermekek iránti szere
tetedet, ha mindegyikükért 
imádkozol, megismered 
az érdeklődési körüket és 
aggodalmaikat, a nevükön 
szólítod és figyelmesen 
meghallgatod őket.

Segítsd elő a megértést! (beszélők meghallga
tása) Jó előre vedd fel a kapcsolatot néhány csa
láddal és hívd meg őket az Elemibe, hogy osszák 
meg, hogyan áldotta meg a családjukat, hogy 
engedelmeskedtek a prófétának.

Ösztönözz az alkalmazásra! (éneklés és 
beszélgetés) Mutass egy képet a jelenlegi prófé
táról, és magyarázd el, hogy ma is egy próféta 

vezet minket, és áldottak leszünk, ha hallgatunk 
rá és követjük őt. Énekeljétek el az „Én szót 
fogadok” (GYÉ, 71.) című dalt úgy, hogy az első 
sort a következőre változtatjátok: „Ha a próféta 
szól”. Mondj egy olyan útmutatást vagy tanácsot, 
melyet a próféta a legutóbbi általános konferencia 
alkalmával adott. Kérj meg néhány gyermeket, 
hogy mondják el, e tanács követése hogyan fogja 
megáldani a családjukat.

4. hét: A próféta az általános konferencián szól hozzánk.

Mutass rá a tanra! (képek megtekintése) Kérd 
meg a gyerekeket, hogy álljanak fel, ha tudják, ki 
vezeti az egyházat. Tegyél ki egy képet a prófétáról, 
és kérdezd meg a gyerekektől, hogy hívják őt. Ma
gyarázd el, hogy Isten rajta keresztül szól hozzánk. 
Tegyél ki egy képet a Konferenciaközpontról. 
Mondd el a gyerekeknek, hogy általános konferen
ciakor a próféta ebből az épületből szól hozzánk.

Segítsd elő a megértést! (szentírásbeli történet 
megbeszélése) Mondd el a gyerekeknek, hogy 
Isten mindig is prófétákon keresztül szólt a né
péhez. Tegyél ki egy képet Benjámin királyról, és 
meséld el a Móziás 2:1–8ban található történetet. 
A gyerekek játsszák el a történetet. Emlékeztesd 

őket, hogy Benjámin király egy toronyból beszélt, 
és a beszédét leírták, hogy mindenki elolvashassa. 
Kérd meg a gyermekeket, hogy hasonlítsák össze 
Benjámin király történetét azzal, ami napjainkban 
az általános konferencián történik.

Az egyszerű kellékek és jelmezek használata fokozhatja az elemis 
leckék hatékonyságát és felkeltheti a gyerekek figyelmét.
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A papsági szertartások és a templomi 
munka megáldják a családomat
„A mit megköttök a földön, a mennyben is kötve lészen” (Máté 18:18).
Az itt megadott ötleteket egészítsd ki a sajátjaiddal. Tervezd meg, hogy a gyermekekkel miként 
fogtok rámutatni a tanra, valamint hogyan segítesz nekik annak megértésében és életükben való 
alkalmazásában. Tedd fel magadnak a kérdést: Mit tegyenek a gyermekek, hogy tanulhassanak, 
és hogyan segíthetek nekik érezni a Lelket?

1. hét: A papsági szertartások megáldják és megerősítik a családomat.

Mutass rá a tanra! (éneklés) Kérd meg a gyere
keket, hogy figyeljék meg, mi áldja meg a családju
kat, miközben együtt eléneklitek „A szeretet szól” 
(GYÉ, 102–103.) című dal második versszakát. 
Magyarázd el, hogy a papsági szertartások minden 
családot megáldhatnak és megerősíthetnek.

Segítsd elő a megértést! (beszélgetés képekről) 
Oszd a gyermekeket csoportokra, és adj minden 
csoportnak egy képet egy papsági szertartásról. 
Kérj meg minden csoportot, hogy gondoljon ki 
néhány olyan jellemzőt, ami segíthet a többiek
nek kitalálni, melyik szertartás van a képükön 
(például: „Ezt a szertartást minden vasárnap 
elvégezzük az istentiszteleten”). Kérj meg minden 
csoportot, hogy mondja el a jellemzőket, a többiek 
pedig találják ki, melyik papsági szertartásról 
van szó. Miután helyesen kitalálták valamelyik 

szertartást, beszéljétek meg, hogy az miként áld 
meg bennünket, majd pedig helyezzétek ki a képet 
a táblára.

Ösztönözz az alkalmazásra! (élmények meg
osztása) Kérd meg a gyerekeket, hogy beszélje
nek otthon a családjukkal egy olyan alkalomról, 
amikor a papsági szertartások megáldották és 
megerősítették az életüket.

2. hét: A templomok lehetővé teszik, hogy a családok örökre 
együtt lehessenek.

Mutass rá a tanra! (éneklés) Mutass a gyerekek
nek egy képet a hozzátok legközelebbi templomról. 
Kérd meg őket, hogy énekeljék el az „Oly gyönyörű 
a templom!” (GYÉ, 99.) című ének első versszakát. 
Mutass rá az „Egy nap majd belépek” kifejezésre, 
és kérd meg a gyerekeket, hogy figyeljék meg, 
miért járnak az egyháztagok a templomba, miköz
ben együtt eléneklitek a dal második versszakát. 
Beszéljétek meg a válaszaikat, és hangsúlyozd ki, 
hogy a templomi szertartások lehetővé teszik, hogy 
a családok örökre együtt lehessenek.

Ösztönözz az alkalmazásra! (rajzolás) Adj 
minden gyereknek egy papírlapot, melyen a 
templom egyszerű rajza látható (letölthető a sha
ringtime.lds.org honlapról). Kérd meg őket, hogy 
rajzolják le a családtagjaikat, ahogy egymás kezét 
fogva állnak a templom mellett. Biztasd őket, hogy 
otthon mutassák meg a rajzukat a családjuknak is.

Ének: Általad 
választott ének 
a Gyermekek 
énekeskönyvéből, a 
Himnuszokból vagy az 
egyházi folyóiratokból

Mások tanítása: Amikor 
a gyerekek elmesélik má
soknak, hogy mit tanultak 
az Elemiben, az elmélyíti 
a tannal kapcsolatos 
tudásukat és bizonyságu
kat. Ebben a hónapban 
arra buzdítjuk őket, hogy 
osszák meg otthon, amit 
tanultak. Ez lehetőséget 
biztosít számukra, hogy 
evangéliumi beszélgetése
ket folytassanak otthon és 
megerősítsék a családot.

Ha lehetőséget adsz a gyermekeknek 
lerajzolni, amit tanultak, az segít nekik 

a tan mélyebb megértésében.
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Énekek: Amikor új 
dalt énekeltek a gyere
kekkel, énekelj el nekik 
egy sort, és kérd meg 
őket, hogy ismételjék el 
utánad. Ezt ismételjétek 
meg minden sorral.

3. hét: Már most felkészülhetek rá, hogy érdemes legyek a templomba 
való belépésre.

Mutass rá a tanra! (éneklés) Kérd meg a gyere
keket, hogy figyeljék meg, mi az ő szent köteles
ségük, miközben eléneklitek az „Oly gyönyörű a 
templom!” (GYÉ, 99.) című dal első versszakát. 
Mondd el nekik, hogy már most felkészülhetnek 
arra, hogy amikor idősebbek lesznek, érdemesek 
legyenek a templomba való belépésre.

Segítsd elő a megértést! (érdemesség meg
beszélése) Mutass egy képet a 
templomról. Magyarázd el, hogy 
mivel a templom szent hely, csak 
az arra érdemesek léphetnek be 
oda. Mondd el, hogy A fiatal-
ság erősségéért című füzetben 
lévő normák követése felkészít 
minket arra, hogy érdemesek 
legyünk. Írj fel néhány normát 
külön papírcsíkokra. Oszd a 

gyermekeket csoportokra, és adj minden csoport
nak egy papírcsíkot. Mindegyik csoport álljon fel 
és magyarázza el, hogy az adott norma követése 
hogyan készíti fel őket arra, hogy érdemesek 
legyenek a templomba való belépésre.

Ösztönözz az alkalmazásra! (játék) Rajzolj 
külön papírlapokra egy szájat, szemet, fület, 
kezet és lábat (mintákat a sharingtime.lds.org 
honlapon találhatsz). Miközben a zongorista 

eljátssza az „Oly gyönyörű a templom!” című 
dalt, a gyerekek adják körbe a rajzokat. Amikor 
megáll a zene, a képeket éppen kezükben tartó 
gyerekek mondjanak egy dolgot, amelyet az 
adott testrésszel tehetnek, hogy felkészüljenek 
a templomba való belépésre (például: imádkoz
hatnak, kedvesen szólhatnak valakihez, és az 
igazat mondhatják a szájukkal). Ezt folytassátok 
egészen addig, míg az idő engedi.

4. hét: A családtörténeti munka összeköt engem az őseimmel.

Segítsd elő a megértést! (éneklés és történet 
meghallgatása) Meséld el a következő történetet. 
Valahányszor kimondod azt, hogy „éneklés” vagy 

„énekelni”, kérj meg mindenkit, hogy énekelje el a 
„Családtörténet” (GYÉ, 100.) 
című dalt. Először csak az 
első mondatot énekeljétek, 
majd minden alkalommal 
adjatok hozzá még egy mon
datot. „Egy család nagyon 
szereti a zenét és az éneklést. 
A családtörténetükből meg
tudták, hogy az őseik, Mary 
Jones és a szülei, szintén 
szerették a zenét és szerettek 
énekelni. A Jones család az 
egyházat is szerette. Wales
ben keresztelkedtek meg, 
majd úgy döntöttek, hogy 
Utahba költöznek. Az út 
során Mary mindkét szülője 
elhunyt, és bár Mary még 
kislány volt, tovább folytatta 
a gyaloglást a síkságon át, 

egy fadobozt cipelve, melyben az édesapja által írt 
egyházi himnuszok voltak. Mary később megta
nította a gyermekeinek az éneklés szeretetét. Ma 
az ő szépunokái is szeretnek énekelni. Ezek a 

gyerekek felkutatták Mary 
történetét, és tudják, hogy 
ő adta tovább számukra az 
egyház és az éneklés iránti 
szeretetet.”

Ösztönözz az alkal-
mazásra! (színezés) Adj 
minden gyereknek két 
papírlapot, melyek közül 
az egyiken „Én”, a másikon 
pedig „Az ősöm” áll. Kérd 
meg őket, hogy rajzolják le 
magukat az „Én” feliratú 
lapra. Ezután buzdítsd 
őket, hogy kérjék meg 
otthon a szüleiket, mesélje
nek nekik az egyik ősükről, 
hogy lerajzolhassák őt a 
másik papírra.
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Keresztelés és konfirmálás által válunk 
az egyház tagjává

„Ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába” ( János 3:5).
Az itt megadott ötleteket egészítsd ki a sajátjaiddal. Tervezd meg, hogy a gyermekekkel miként 
fogtok rámutatni a tanra, valamint hogyan segítesz nekik annak megértésében és életükben való 
alkalmazásában. Tedd fel magadnak a kérdést: Mit tegyenek a gyermekek, hogy tanulhassanak, 
és hogyan segíthetek nekik érezni a Lelket?

1. hét: Jézus Krisztus egyháza vissza lett állítva.

Mutass rá a tanra! (kép megtekintése) Mutass 
egy képet Joseph Smith prófétáról, és kérd meg 
a gyerekeket, hogy mondják el, mit tudnak róla. 
Magyarázd el, hogy Jézus Krisztus egyháza Joseph 
Smithen keresztül lett visszaállítva.

Segítsd elő a megértést! (szemléltetős lecke) 
Magyarázd el, hogy amikor Jézus Krisztus a 
földön járt, megszervezte az egyházát papsági ve
zetéssel és igaz tanokkal. Kérd meg a gyermekeket, 
hogy nevezzék meg az egyház néhány tanítását és 
vezetői pozícióját, és minden válasz után helyez
zenek egy játékkockát az asztalra úgy, hogy egy 
épületet hozzanak létre belőle. Miután befejezték 
az épületet, mondd el, hogy az Jézus Krisztus egy
házát jelképezi. Mutass képeket Krisztus keresztre 
feszítéséről és feltámadásáról, és magyarázd el, 
hogy ezen események után az emberek rossz dol
gokat kezdtek el tanítani. Rombold le az épületet, 
miközben röviden elmagyarázod a hitehagyást. 
Beszéljétek meg Joseph Smith azon elhívását, hogy 
állítsa vissza az egyházat, és ismételjétek el a gye
rekek által korábban említett tanításokat és vezetői 
pozíciókat, miközben újra felépítitek az épületet. 
Tedd bizonyságodat arról, hogy Joseph Smithen 
keresztül vissza lett állítva az egyház.

2. hét: Keresztelés és konfirmálás által válok az egyház tagjává.

Mutass rá a tanra! (képek megtekintése) Játszd el, 
hogy tudósító vagy. Mondd a gyerekeknek: „Üdvö
zöllek benneteket a Jó hír csatornán! Ma a legjobb 
hírről szeretnék beszámolni nektek: mindannyian 
tagjaivá válhattok Jézus Krisztus igaz egyházának! 
Ez az egyik legfontosabb dolog, amit megtehettek 
az életetekben. Keresztelés (mutass egy képet arról, 
ahogyan egy gyermek megkeresztelkedik) és konfir
málás (mutass egy képet arról, ahogyan egy gyermeket 
konfirmálnak) által válhattok az egyház tagjává.

Segítsd elő a megértést! (szentírásolvasás) 
Oszd a gyermekeket csoportokra, és adj minden 
csoportnak egyet vagy többet a következő kérdé
sekből és a hozzájuk tartozó szentírásutalásokból. 
Kérd meg őket, hogy képzeljék el, mit válaszolná
nak, ha egy riporter feltenné nekik ezeket a kérdé
seket. A válaszokat keressék meg a szentírásokban.

 1. Miért kell megkeresztelkednem?  
(Lásd János 3:5; Apostolok cselekedetei 2:38.)

 2. Mikor vagyok elég idős ahhoz, hogy megkeresz
telkedjek? (Lásd T&Sz 68:27.)

 3. Ki tud engem megkeresztelni?  
(Lásd T&Sz 20:73.)

 4. Hogyan kell megkeresztelkednem?  
(Lásd T&Sz 20:74.)

 5. Mit jelképez a keresztelés?  
(Lásd Rómabeliek 6:3–5.)

 6. Hogyan készülök fel a keresztelőmre?  
(Lásd Alma 7:15–16; 19:35.)

 7. Mit ígérek meg a keresztelőmkor?  
(Lásd Móziás 18:10.)

 8. Mit ígérek meg minden vasárnap, amikor ve
szek az úrvacsorából és megújítom a kereszte
lési szövetségeimet? (Lásd T&Sz 20:77.)

Ösztönözz az alkalmazásra! (kérdések megvá
laszolása) Játszd el, hogy interjút készítesz néhány 
gyermekkel. Kérd meg őket, hogy mondják el, mit 
tanultak arról, hogy miként válhatnak az egyház 
tagjává.

Ének: A keresztelés
(GYÉ, 54.)

Július

Ha nem állnak 
rendelkezésedre az 
1. heti szemléltetős 
leckéhez szükséges 

anyagok, próbáld meg 
helyettesíteni azokat 

más eszközökkel.
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3. hét: A Szentlélek megvigasztal és vezet engem.

Mutass rá a tanra és segítsd elő a megér-
tést! (bizonyságok meghallgatása) Kérd meg a 
gyerekeket, hogy suttogják el a következőt: „A 
Szentlélek megvigasztal és vezet engem.” Kérd 
meg az egyik tanítót, hogy röviden meséljen egy 
olyan alkalomról, amikor a Szentlélek megvigasz
talta és vezette őt.

Ösztönözz az alkalmazásra! (éneklés) Adj 
minden gyereknek egy papírlapot, és kérd meg 
őket, hogy írjanak le néhány olyan szót, ami 
eszükbe jut, amikor arra gondolnak, hogy a 
Szentlélek miként vigasztal meg és vezet ben

nünket. Kérd meg a gyermekeket, hogy figyeljék 
meg, megtaláljáke az általuk leírt szavakat „A 
Szentlélek” (GYÉ, 56.) és „A Szent Lélek vezessen” 
(Himnuszok, 85. sz.) című dalokban, miközben 
eléneklitek azokat. Kérd meg őket, hogy karikáz
zák be a szavakat, amikor éneklik azokat. Ezután 
mondják el, melyik szavakat karikázták be, és 
beszéljétek meg, mit jelentenek. Azokat a szavakat 
is megoszthatják, amelyeket nem karikáztak be. 
Kérj meg néhány gyermeket, hogy meséljen olyan 
alkalmakról, amikor a Szentlélek vigaszt vagy 
iránymutatást nyújtott számára.

4. hét: A Szentlélek hatalma által megtudhatom az igazat.

Mutass rá a tanra! (az igazság és a tévedés 
megkülönböztetése) Írj külön papírlapokra olyan 
kijelentéseket, amelyek egyértelműen igazak, és 
olyanokat, amelyek nyilvánvalóan tévesek (pél
dául: „A nap felmelegít”, „A jég forró”, „Éjszaka a 
csillagok ragyognak” és „A tűz hideg”). Kérd meg 
az egyik gyermeket, hogy húzzon egyet és olvassa 
fel hangosan, a többiek pedig álljanak fel, ha a 
kijelentés igaz, vagy maradjanak ülve, ha nem az. 
Kérdezd meg: Honnan tudjátok? Ezt ismételjétek 
meg mindegyik kijelentéssel. Magyarázd el, hogy 
a Szentlélek hatalma által is megtudhatjuk, mi 
igaz. Olvassátok el a Moróni 10:5öt.

Segítsd elő a megértést! (szentírásolvasás) 
Magyarázd el, hogy a Szentlélek hatalma által 
megtudhatjuk az igazat; hallhatjuk a Lélek hang
ját, vagy érezhetjük, amint az elménkhez vagy a 
szívünkhöz szól. Tegyél ki képet egy fejről (elme), 
egy szívről és egy fülről (mintákat a sharingtime.
lds.org honlapon találhatsz). Oszd a gyermekeket 
csoportokra, és kérj meg minden csoportot, hogy 
olvassa fel a csoportjával közösen az alábbi szent
írások egyikét (lásd „Kórusolvasás”. TNNE, 168.): 
T&Sz 11:13, Hélamán 5:45, T&Sz 8:2, Hélamán 
5:46–47. Miközben a csoportok felolvassák a 
szentírásukat, kérj meg mindenkit, hogy mutassa 
meg, melyik kép illik a szentírásához, azáltal, hogy 
ráhelyezi a kezét a fejére, a szívére vagy a fülére.

Szentírások: Fontos, 
hogy a gyerekek a szent
írásokból tanuljanak meg 
evangéliumi igazságokat. 
Segíts a gyerekeknek 
koncentrálni és figyelni, 
amikor szentírásokat 
olvastok. Mindegyik kis
gyermek megkereshet egy
két konkrét szót, miközben 
felolvastok egy verset.

Zene: Használj ele
mis dalokat a tanításod 
során. Ez segíteni fog 
a gyerekeknek emlé
kezni a tanítottakra. „A 
zenén keresztül képesek 
vagyunk nagyon gyorsan 
érezni és megtanulni… 
olyan [lelki] dolgokat, 
melyeket máskülönben 
nagyon lassan tanulnánk 
meg” (Boyd K. Packer 
idézet, TNNE, 45–46.).

Segíts a gyermekeknek megérteni, hogy az evangélium tanulása során 
érzett béke és szeretet a Szentlélektől származik. Győződj meg róla, 

hogy olyan légkört teremtesz, ahol ezt megtapasztalhatják.
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A tartalmas tevékenységekben való 
részvétel megerősíti a családomat
„A sikeres… családok a hit, az ima, a bűnbánat, a megbocsátás, a tisztelet, a szeretet, az 
együttérzés, a munka és a tartalmas szabadidős tevékenységek tantételeire épülnek, és azok 
által tartatnak fenn” (A család: Kiáltvány a világhoz).
Az itt megadott ötleteket egészítsd ki a sajátjaiddal. Tervezd meg, hogy a gyermekekkel miként 
fogtok rámutatni a tanra, valamint hogyan segítesz nekik annak megértésében és életükben való 
alkalmazásában. Tedd fel magadnak a kérdést: Mit tegyenek a gyermekek, hogy tanulhassanak, 
és hogyan segíthetek nekik érezni a Lelket?

1. hét: „Imádkozzatok családotokban az Atyához…, hogy [családjaitok] 
áldottak lehessenek” (3 Nefi 18:21).

Mutass rá a tanra! (képek megtekintése és 
szentírás elismétlése) Mutass egy képet Jézus 
Krisztusról, és mondd el a gyerekeknek, hogy Ő 
azt tanította: „Imádkozzatok családotokban az 
Atyához…, hogy [családjaitok] áldottak lehesse
nek” (3 Nefi 18:21). Ismételjétek el a gyerekekkel 
néhányszor ezt a szentírást. Mutass egy képet egy 
imádkozó családról, és beszélgessetek a képről. 
Magyarázd el, hogy a családi imában megköszön
jük Mennyei Atyánknak az áldásainkat, és arra 
kérjük, segítse és áldja meg a családunkat.

Segítsd elő a megértést és ösztönözz az al-
kalmazásra! (éneklés és gondolatok megosztása) 
A gyerekek alkossanak egy vagy több kört. Éne
keljétek el a „Családi ima” (GYÉ, 101.) című dalt. 
Kérj meg minden gyermeket, hogy mondjon egy 
olyan dolgot, amit megköszönne Mennyei Atyának 
vagy kérne Tőle a családi imában, és karoljon 
bele a körben mellette álló gyermekbe. Miután 

minden gyermek egymásba karolt, hangsúlyozd 
ki, hogyan köti össze, valamint áldja és erősít meg 
a családokat a családi ima.

2. hét: A családi est megerősíti a családomat.

Mutass rá a tanra! (a tan megismétlése) Oszd 
három csoportra az Elemit. Kérj meg egy gyermeket 
mindegyik csoportból, hogy tartsa fel az egyik kellé
ket, és az abban a csoportban lévő gyermekek állja
nak fel és ismételjék el együtt a megfelelő kifejezést:

A gyerekek cseréljenek kelléket, és addig ismé
telgessék ezt a tevékenységet, amíg mindegyik 
csoport el nem mondta mindegyik kifejezést.

Segítsd elő a megértést! (erős családok vizuali
zálása) Mutass egy képet Joseph F. Smith elnökről, 
és mondd el, hogy ő 1915ben vezette be a családi 
esteket, és „nagy
szerű áldásokat” 
ígért azért, ha rend
szeresen tartunk 
családi estet. Mutass 
egy képet a jelen
legi prófétáról és 
magyarázd el, hogy 
körülbelül 100 évvel 
később a prófétánk még mindig bizonyságot tesz 
arról, hogy a családi est megerősíti a családjainkat. 
Kérj meg néhány gyermeket, hogy képviseljék egy 
család tagjait, és egymásba karolva álljanak egymás 
mellé. Egy másik gyermek próbálja meg egyikőjüket 
elhúzni a többiektől. Magyarázd el, hogy a családok 
erősebbek, ha tartanak családi esteket.

Ének: Az Urat keresem
(GYÉ, 67.)

A szentírások me-
morizálása segíthet a 
gyerekeknek az evan
gélium tanainak meg
ismerésében. A Lélek 
segíteni fog a gyerekeknek, 
hogy amikor szükségük 
van rá az életük során, 
felidézhessék magukban 
ezeket a szavakat.

Augusztus

A mozgás segít, hogy minden gyermek 
tevékeny és figyelmes legyen az 

Elemiben. A tevékenységeket igazítsd 
az Elemid szükségleteihez.
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Ösztönözz az alkalmazásra! (egy családi est 
eljátszása) Kérj meg néhány gyermeket, hogy 
mondják el, mit szeretnének csinálni a családi 

estjükön. Írd fel az ötleteiket a táblára. Buzdítsd 
a gyermekeket, hogy segítsenek megtervezni és 
járuljanak hozzá a saját családi estjeikhez otthon.

3. hét: A szentírás-tanulmányozás lelki erőt ad nekem és a családomnak.

Mutass rá a tanra! (kérdések megválaszolása) 
Kérd meg a gyerekeket, hogy feszítsék meg a ka
rizmukat és mutassák meg fizikai erejüket. Kér
dezd meg, mit tudnak azért tenni, hogy fizikailag 
erősebbek legyenek. Emeld fel a szentírásaidat 
és magyarázd el, hogy a lelkünk a szentírások 
olvasásával válhat erősebbé. Kérd meg a gyere
keket, hogy mondják, „szentírástanulmányozás”, 
minden alkalommal, amikor felemeled a szent
írásaidat. Tegyél fel néhány olyan kérdést, melyet 
meg lehet válaszolni ezzel a kifejezéssel. Pél
dául: „Mi segíthet jó dolgokra gondolnom?” vagy 

„Hogyan nyerhetek erőt ahhoz, hogy a helyeset 
válasszam?”. Minden kérdés után tartsd fel a 
szentírásokat, hogy a gyerekek válaszolhassanak. 
(Ha a gyerekek elhozták a saját szentírásaikat is 
az Elemibe, akkor kérd meg őket, hogy emeljék 
fel azokat, amikor a kérdésedre válaszként elis
métlik, hogy „szentírástanulmányozás”.)

Segítsd elő a megértést! (szentírásbeli történet 
megbeszélése) Tegyél ki három olyan képet a 
táblára, amely azt jelképezi, hogyan lett Jézus 
Krisztus megkísértve a Máté 4:1–11 szerint. Mind
egyik kép alá írd fel a hozzá tartozó szentírásuta
lást (Máté 4:4, Máté 4:7 és Máté 4:10). Magyarázd 
el, hogy Jézus Krisztus a szentírásokhoz fordult, 
amikor megkísértették. Olvasd fel a Máté 4:1–11
et, állj meg mindegyik kísértés után, hogy meg
magyarázd azt, és kérdezd meg: Mi adott Jézusnak 
lelki erőt? Emeld fel a szentírásaidat, hogy segíts 

a gyerekeknek válaszolni, és kérd meg az egyik 
gyermeket, hogy olvassa fel Jézus Krisztus válaszát 
a szentírásokból. Magyarázd el, hogy a „meg van 
írva” kifejezés azt jelenti, hogy Jézus a szentírá
sokból idéz.

Ösztönözz az alkalmazásra! (szentírás 
memorizálása) Kérd meg mindegyik osztályt, 
hogy válasszon és memorizáljon egy rövid részt 
a szentírásokból, amely lelki erőt adhat neki és a 
családjának (például: Lukács 1:37, 1 Nefi 3:7 vagy 
T&Sz 10:5).

4. hét: A sabbat a pihenés és a hódolat napja.

Mutass rá a tanra! (szavak helyes sorrendbe állítása) Adj mindegyik osztálynak egy borítékot, amely
ben a következő nyolc szó található külön papírcsíkokra írva: A sabbat a pihenés és a hódolat napja. Kérd 
meg őket, hogy állítsák a szavakat helyes sorrendbe. Beszéljétek meg a „pihenés” és a „hódolat” szavak 
jelentését. Ismételjétek el együtt a mondatot.

Segítsd elő a megértést! (szentírások megbe
szélése) Írd fel a táblára a következő szentírásuta
lásokat: 2 Mózes 20:8–11; Lukács 23:56; Móziás 
18:23; Tan és a szövetségek 68:29. Magyarázd el, 
hogy Mennyei Atyánk hat nap alatt teremtette a 
világot (tartsd fel hat ujjadat és mozgasd őket), de 
a hetedik napon megpihent (tartsd fel hét ujjadat 
mozdulatlanul). Az idők kezdete óta megparan
csolta a gyermekeinek, hogy pihenjenek a hetedik 
napon, vagyis a sabbat napján, és szenteljék meg 
azt. Kérj meg négy gyermeket, hogy olvassák fel a 
táblán látható szentírásokat. Kérd meg a gyereke
ket, hogy figyeljék meg, milyen tantételt tanítanak 

a szentírások. Mutass rá, hogy e szentírások mind 
másmás időben íródtak a világ történelme során, 
de mind ugyanazt a tantételt tanítják. Magyarázd 
el, hogy a sabbatnap megszentelése azt jelenti, 
hogy olyan dolgokat teszünk, melyek közelebb 
visznek minket Mennyei Atyánkhoz.

Ösztönözz az alkalmazásra! (játék) A gyere
kek egyenként mondják el a hét napjait a hétfővel 
kezdve. Az a gyerek, akire a „vasárnap” jut, java
soljon egy helyénvaló sabbatnapi tevékenységet. 
Ezt folytassátok egészen addig, míg az idő engedi.

Szentírások: Lesznek 
olyan gyerekek, akiknek 
nincsenek szentírásaik. 
Lesznek olyanok is, akik 
talán még nem tudnak 
olvasni. Gondold ki, 
hogyan tudod minde
gyik gyermeket bevonni, 
amikor szentírásokat kell 
kikeresni. Például felírha
tod a szentírást a táblára 
és együtt felolvashatjátok, 
vagy kisebb csoportok osz
tozhatnak egy szentíráson.
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A szentírás-tanulmányozás lelki erőt ad nekem

Máté  
4:7

Máté  
4:10

Máté  
4:4

A sabbat a pihenés és a hódolat napja.

Kattints ide a szócsíkokért



Az evangélium követése megáldja 
a családomat

„Hiszünk abban, hogy tisztességesnek, igaznak, erkölcsösnek, jóakaratúnak, erényesnek kell 
lennünk, és minden emberrel jót kell cselekednünk; tulajdonképpen mondhatnánk, hogy Pál 
intését követjük – Mindent hiszünk, mindent remélünk, sok mindent elviseltünk már, és remél-
jük, hogy mindent el tudunk majd viselni. Ha van bármi, ami erényes, szép, jónak mondott 
vagy dicséretre méltó, akkor törekszünk azokra a dolgokra” (Hittételek 1:13).
Az itt megadott ötleteket egészítsd ki a sajátjaiddal. Tervezd meg, hogy a gyermekekkel miként 
fogtok rámutatni a tanra, valamint hogyan segítesz nekik annak megértésében és életükben való 
alkalmazásában. Tedd fel magadnak a kérdést: Mit tegyenek a gyermekek, hogy tanulhassanak, 
és hogyan segíthetek nekik érezni a Lelket?

1. hét: Úgy mutatom ki a hálámat, hogy minden áldásomért 
köszönetet mondok.

Mutass rá a tanra! (történet meghallgatása és 
szentírásolvasás) Röviden meséld el a tíz leprás 
történetét (lásd Lukács 17:11–19). Kérdezd meg a 
gyerekektől, hogy a történetben ki mutatott hálát? 
Olvassátok fel a Tan és a szövetségek 59:7et, és 
kérdezd meg a gyerekektől, hogy kinek kell hálát 
mutatnunk és mit kell megköszönnünk Neki?

Segítsd elő a megértést és ösztönözz az al-
kalmazásra! (játék) Tegyél ki képeket bizonyos 
áldásokról, például a családról, ételről, otthonról, 

a földről, állatokról és templomokról. Kérd meg 
a gyerekeket, hogy csukják be a szemüket és 
énekeljék el a „Hozzád száll köszönetünk” (GYÉ, 
15.) című dalt, és közben vedd le az egyik képet. 
Miután befejezték a dalt, kérd meg őket, hogy 
nyissák ki a szemüket, és nézd meg, észreveszike, 
melyik kép hiányzik. Dobj egy babzsákot az egyik 
gyermeknek, és kérd meg annak elmondására, 
hogyan tud hálát mutatni azért az áldásért. Ezt 
folytassátok egészen addig, míg az idő engedi.

2. hét: Amikor másokat szolgálok, Istent szolgálom.

Mutass rá a tanra! (szentírásolvasás) Írd fel a 
táblára a következő kijelentést: Amikor másokat 

_________, Istent __________. Olvassátok el 
együtt a Móziás 2:17et, és kérdezd meg, melyik 
szó kerül az üres helyekre 
(szolgálat). Kérd meg a gye
rekeket, hogy ismételjék el 
együtt a kijelentést.

Segítsd elő a megértést! 
(történet meghallgatása) 
Meséld el a következő törté
netet: „Heber J. Grant elnök 
csak 9 napos volt, amikor 
elveszítette az édesapját. Az 
édesanyja nagyon szegény 
volt és azzal keresett pénzt, 
hogy másoknak varrt ruhá
kat. Néha olyan sokáig varrt 
megállás nélkül, hogy már 
alig tudta lenyomni a varró
gép pedálját. Heber gyakran 
mászott be a varrógép alá 
és nyomta helyette a pe
dált. A telek nagyon hidegek 
voltak, és Hebernek csupán 

egy vékony, elnyűtt kabátja volt, hogy melegen 
tartsa. Nagyon szeretett volna egy meleg kabá
tot, de tudta, hogy még ételre is alig van pénzük. 
Nagyon megörült, amikor a születésnapjára az 

édesanyja egy meleg kabátot varrt 
neki. Ez lett az ő legféltettebb 
kincse. Néhány héttel később 
Heber meglátott egy fiút, aki a 
hidegben vacogott, és eszébe 
jutott, milyen érzés ez. Levette 
az új kabátját, és a fiúnak adta.” 
(Bemutathatod hozzá a „The 
Coat” [A kabát] című videofilmet 
a www.mormonchannel.org/the
coat oldalról.) Beszéljétek meg, 
Heber hogyan szolgált másokat, 
és kérj meg néhány gyermeket és 
tanítót, hogy mondják el, milyen 
élményeik vannak a szolgálattal 
kapcsolatban. Beszéljétek meg, 
hogy amikor másokat szolgálunk, 
akkor Istent szolgáljuk. (Ötle
tekért, hogy miként tegyél fel 
beszélgetésre ösztönző kérdéseket, 
lásd TNNE, 68–70.)

Változatosság: Hasz
nálj változatos módszere
ket, amikor szentírásokat 
vagy kifejezéseket ismé
teltetsz el a gyermekekkel. 
Például a fiúk és a lányok 
is elismételhetik külön
külön, vagy mondhatják 
hangosan és halkan is.
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Szeptember

Megkérheted a gyerekeket, 
hogy játsszák el az Elemiben 

hallott történeteket.



3. hét: Hisszük, hogy becsületesnek kell lennünk.

Mutass rá a tanra! (történet meghallgatása és 
szentírás elismétlése) Mondd el a történetet arról 
a gyermekről, aki mesél egy másik gyereknek a 
horgászkalandjáról, és jócskán eltúlozza a kifogott 
hal méretét. Kérdezd meg a gyerekektől, hogy mit 
nem tett helyesen ez a gyerek, és mit kellett volna 
tennie. Kérd meg őket, hogy gondoljanak az egyik 
Hittételre, amely segíthet nekik arra emlékezniük, 
hogy mondjanak igazat. Ismételjétek el együtt a 
tizenharmadik hittétel elejét („Hiszünk abban, 
hogy tisztességesnek… kell lennünk”).

Ösztönözz az alkalmazásra! (szituációk 
megoldása) Mondj egy olyan szituációt, melyben 
a gyermekek arra érezhetnek kísértést, hogy ne 
legyenek becsületesek. Például amikor a szüleik 
megkérdezik, hogy ki hagyta szét a játékokat a 
padlón. Kérd meg a gyerekeket, hogy álljanak fel, 
amikor tudják, mit tehetnek azért, hogy becsülete
sek legyenek. Néhányan osszák meg a válaszaikat. 
Ha az idő engedi, ismételjétek meg más szituáci
ókkal is. Buzdítsd a gyerekeket, hogy gondoljanak 
arra, „Hiszünk abban hogy tisztességesnek… kell 
lennünk”, amikor arra éreznek kísértést, hogy 
másként tegyenek.

4. hét: Az evangélium szerinti élet által jó követendő példa leszek 
mások számára.

Mutass rá a tanra! (történet eljátszása) Mondd 
el a következő történetet, és kérd meg a gyerekeket, 
hogy játsszák el veled együtt: „ Sátorozni voltál a 
hegyekben a családoddal, amikor hatalmas hóvi
har kerekedett (vacogjatok). Nem találtad meg a 
kempingbe visszavezető ösvényt (tartsátok a szeme-
tek fölé a kezeteket, mintha keresnétek az utat). Ekkor 
megpillantottad az édesapádat, aki nagy, vastag 
csizmában közeledett feléd (járjatok helyben). Ezt 
mondta: »Én tudom az utat! Kövess engem!« Apa 
nagy lábnyomokat hagyott a hóban, hogy követni 
tudd.” Magyarázd el, hogy ahhoz hasonlóan, ahogy 
apa lábnyomát is követni tudjuk, úgy láthatják és 
követhetik mások a mi jó példánkat, ha az evan
gélium szerint élünk. Kérd meg a gyerekeket, hogy 

ismételjék el utánad: „Az evangélium szerinti élet 
által jó követendő példa leszek mások számára.”

Segítsd elő a megértést és ösztönözz az 
alkalmazásra! (szentírásolvasás és normák meg
beszélése) A gyerekek olvassák el az 1 Timótheus 
4:12t. Írj fel külön papírlapokra és helyezz el egy 
dobozban néhány olyan kijelentést A fiatalság erős-
ségéért füzetből, melyet helyénvalónak érzel gyer
mekek számára. Kérj meg egy gyermeket, hogy 
húzzon egy kijelentést, és ossza meg egy szemé
lyes élményét azzal a normával kapcsolatban, vagy 
mondja el, hogyan állít jó követendő példát mások 
elé, ha e szerint a norma szerint élünk. Ismételjé
tek el ugyanezt a többi kijelentéssel is. Énekeljétek 
el „Az Úr ösvényét járva” (GYÉ, 72.) című dalt.

Történetek: A történe
tek felkeltik a gyermekek 
érdeklődését, és segítenek 
nekik az evangéliumi 
tantételre vonatkoztatni 
azt. Jól tanuld meg a 
történeteket, hogy a saját 
szavaiddal és lelkesen 
tudd előadni azokat.
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„A család: Kiáltvány a világhoz” című 
kiadványt Istentől kaptuk, hogy segítse 
a családomat

„Ezeket beszéltem néktek, hogy megmaradjon ti bennetek az én örömem és a ti örömetek 
beteljék” ( János 15:11).
Az itt megadott ötleteket egészítsd ki a sajátjaiddal. Tervezd meg, hogy a gyermekekkel miként 
fogtok rámutatni a tanra, valamint hogyan segítesz nekik annak megértésében és életükben való 
alkalmazásában. Tedd fel magadnak a kérdést: Mit tegyenek a gyermekek, hogy tanulhassanak, 
és hogyan segíthetek nekik érezni a Lelket?

1. hét: „A család: Kiáltvány a világhoz” című kiadványt Istentől kaptuk, hogy 
segítse a családomat.

Mutass rá a tanra! Mutass a gyerekeknek képeket 
a tízparancsolatról és a szentírásokról. Kérdezd 
meg: Honnan kaptuk ezeket? Magyarázd el, hogy 
Istentől kaptuk az Ő prófétáin keresztül, hogy tud
juk, mit tegyünk. Mutass egy példányt „A család: 
Kiáltvány a világhoz” című kiadványból, és mondd 
el, hogy ezt is Istentől kaptuk az Ő utolsó napi pró
fétáin keresztül, hogy segítse a családjainkat.

Segítsd elő a megértést! (éneklés) Magyarázd 
el, hogy nem minden család egyforma, de minde

gyik család fontos; Isten azt szeretné, hogy mind
egyik család boldog legyen és visszatérjen Őhozzá. 
Adj minden osztálynak egy szócsíkot a családról 
szóló kiáltvány valamely mondatával. Kérd meg a 
gyermekeket, hogy gondoljanak egy olyan dalra, 
amely illik a mondathoz. Kérd meg az osztályokat, 
hogy felváltva olvassák fel a szócsíkjukat, és az 
irányításukkal énekelje el az összes gyermek az 
általuk választott dalt. Tedd bizonyságodat, hogy a 
családjaink áldottak lesznek, ha követjük a család
ról szóló kiáltványban lévő tanításokat.

2. hét: A férfi és nő közötti házasság nélkülözhetetlen része Isten tervének.

Segítsd elő a megértést! (történet meghall
gatása és elmondása) Meséld el Ádám történetét, 
miszerint ő volt az első férfi a földön. Az egyik 
gyermek olvassa fel az 1 Mózes 2:18at, miköz
ben a többiek megfigyelik, mit mondott Mennyei 
Atyánk („Nem jó az embernek egyedül lenni”). 
Mondd el, hogy Isten megteremtette Évát, aki 
összeházasodott Ádámmal. Az egyik gyermek 
olvassa fel az 1 Mózes 3:20at, a többiek pedig 
figyeljék meg, Ádám hogyan nevezte el a feleségét 
(Éva). Ezután egy gyermek olvassa fel az 1 Mózes 
1:28at, és a többiek figyeljék meg, mit parancsolt 
Mennyei Atyánk Ádámnak és Évának („sokasod

janak”, vagyis alapítsanak családot). Magyarázd 
el, hogy Ádám és Éva házassága nélkül Isten azon 
terve, hogy a gyermekei lejöjjenek a földre, nem 
valósult volna meg. Kérj meg néhány gyermeket, 
hogy meséljék el újra a történetet.

Ösztönözz az alkalmazásra! (képek megte
kintése) Magyarázd el, hogy Mennyei Atyánk 
azon parancsolata, miszerint egy férfi és egy nő 
házasodjon össze és alapítson családot, ma éppen 
olyan fontos, mint Ádám és Éva idejében volt. 
Mutass képeket családokról, a gyermekek pedig 
mutassanak rá a férfira, a nőre és a gyerekekre.

3. hét: Amikor a családi élet Jézus Krisztus tanításaira épül, boldogak lehetünk.

Mutass rá a tanra! (képek megtekintése) Kérj 
meg egy gyermeket, hogy emeljen fel egy képet, 
melyen egy család látható. Kérdezd meg, mire 
kell építenünk a családi életünket, hogy boldogak 
legyünk. Kérj meg egy másik gyermeket, hogy 
emeljen fel egy képet Jézus Krisztusról. Magya
rázd el, hogy amikor a családi élet Jézus Krisztus 
tanításaira épül, boldogak lehetünk.

Október
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 Ezt a kiáltványt Gordon B. Hinckley elnök olvasta fel üzenete részeként a Segítőegylet általános gyűlésén, 
melyet 1995. szeptember 23-án tartottak Salt Lake Cityben, Utah államban. 

  AZ UTOLSÓ NAPOK SZENTJEINEK JÉZUS KRISZTUS EGYHÁZA 
ELSŐ ELNÖKSÉGE ÉS A TIZENKÉT APOSTOL TANÁCSA 

   M I,  Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus 

Egyháza Első Elnöksége és a Tizenkét Apostol Tanácsa 

ünnepélyesen kijelentjük, hogy a férfi  és nő közötti há-

zasságot Isten rendelte el, és a család központi szerepet 

játszik a Teremtő gyermekeinek örökkévaló rendelteté-

sére vonatkozó tervében.

   MINDEN EMBERI LÉNY  – férfi  és nő – Isten képmására 

teremtetett. Mindegyikük mennyei szülők szeretett lélek-

fi a vagy lélekleánya, és mint ilyenek, isteni természettel 

és rendeltetéssel rendelkeznek. Az ember neme alapvető 

jellemvonása az egyén földi élet előtti, halandó és örök-

kévaló azonosságának, valamint rendeltetésének.

   A HALANDÓ ÉLET  előtti birodalomban a lélekfi ak és 

lélekleányok Mennyei Atyjukként ismerték Istent és hó-

doltak Neki, valamint elfogadták tervét, melyen keresz-

tül fi zikai testhez és földi tapasztalatokhoz juthattak 

annak érdekében, hogy tovább fejlődhessenek a töké-

letesség felé, és végül az örök élet örököseiként elérjék 

isteni rendeltetésüket. A boldogság isteni terve lehetővé 

teszi, hogy a családi kötelékek a síron túl is megmarad-

janak. A szent templomokban elérhető szent szertartá-

sok és szövetségek lehetővé teszik az egyének számára, 

hogy visszatérjenek Isten jelenlétébe, a családok számá-

ra pedig, hogy az örökkévalóságra egyesüljenek.

   AZ ELSŐ PARANCSOLAT , melyet Isten Ádámnak és 

Évának adott, arra a bennük rejlő lehetőségre vonat-

kozott, hogy ők egyszer mint férj és feleség, szülőkké 

válhatnak. Kijelentjük, hogy Isten gyermekeinek adott 

azon parancsolata, mely szerint sokasodjanak és töltsék 

be a földet, még mindig érvényben van. Továbbá kije-

lentjük, hogy Isten megparancsolta, hogy csak olyan 

férfi  és nő között használható a szent nemzőerő, akik 

mint férj és feleség törvényes házasságot kötöttek.

   KIJELENTJÜK , hogy a halandó élet megteremtésének 

módját Isten jelölte ki. Megerősítjük az élet szent voltát, 

és Isten örökkévaló tervében játszott fontos szerepét.

   MIND A FÉRJNEK , mind a feleségnek komoly kö-

telessége, hogy szeressék egymást és törődjenek 

egymással, valamint gyermekeikkel. „Az Úrnak örök-

sége, a fi ak [gyermekek]” ( Zsoltárok 127:3 ). A szülők 

szent kötelessége, hogy gyermekeiket szeretetben és 

igazságban neveljék, gondoskodjanak fi zikai és lelki 

szükségleteikről, arra tanítsák őket, hogy szeressék 

és szolgálják egymást, betartsák Isten parancsolatait, 

és bárhol is éljenek, az ország törvényeinek engedel-

meskedő állampolgárok legyenek. A férjek és felesé-

gek – anyák és apák – felelni fognak Isten előtt ezen 

kötelezettségek teljesítéséért.

   A CSALÁDOT  Isten rendelte el. A férfi  és a nő közötti 

házasság nélkülözhetetlen eleme az Ő örökkévaló tervé-

nek. A gyermekeknek joguk van ahhoz, hogy a házas-

ság kötelékén belül szülessenek meg, és hogy olyan apa 

és anya nevelje fel őket, akik teljes hűséggel megtartják 

házassági fogadalmaikat. Boldogság leginkább akkor 

érhető el a családi életben, ha az az Úr Jézus Krisztus 

tanításaira épül. A sikeres házasságok és családok a hit, 

az ima, a bűnbánat, a megbocsátás, a tisztelet, a szere-

tet, az együttérzés, a munka és a tartalmas szabadidős 

tevékenységek tantételeire épülnek, és azok által tar-

tatnak fenn. Isten terve szerint az apáknak szeretetben 

és igaz módon kell családjukat irányítaniuk, valamint 

gondoskodniuk kell a család szükségleteiről és annak 

védelméről. Az anyák elsősorban gyermekeik gondo-

zásáért felelősek. Az anyáknak és az apáknak egyaránt 

kötelességük, hogy egyenlő partnerekként segítsék egy-

mást e szent feladatok ellátásában. Cselekvőképtelen-

ség, halál vagy más körülmények szükségessé tehetik 

ezen szerepek egyéni átalakítását. Szükség esetén a tá-

gabb család nyújtson segítséget.

   FIGYELMEZTETJÜK  azokat az egyéneket, akik meg-

szegik az erkölcsi tisztaság szövetségeit, akik házas-

társukat vagy gyermeküket bántalmazzák, vagy nem 

látják el családi kötelezettségeiket, hogy egy napon 

mindezért felelni fognak Isten előtt. Továbbá felhívjuk 

a fi gyelmet arra is, hogy a családok széthullása ősi és 

újkori próféták által megjósolt csapásokat fog hozni az 

egyénekre, közösségekre és nemzetekre.

   FELHÍVJUK  mindenhol a felelős polgárokat és kormány-

tisztviselőket, hogy támogassák azokat a lépéseket, me-

lyek célja a családnak mint a társadalom alapegységének 

a fenntartása és megerősítése.   

 A CSALÁD
  KIÁLTVÁNY 
A VILÁGHOZ



Szentírások: Amikor 
a gyermekek a saját 
szentírásukból olvasnak, 
az megerősíti bennük a 
szentírások fontosságát, és 
meghívja a Lelket. Ha le
hetséges, kérd meg a gyer
mekeket, hogy jelöljenek 
be verseket a saját szent
írásukban, majd pedig 
olvassák fel azokat együtt.

Segítsd elő a megértést és ösztönözz az al-
kalmazásra! (lista készítése) Tegyél ki a táblára 
egy képet Jézus Krisztusról, és írd alá: „Jézus ta
nításai”. Oszd a gyerekeket három csoportra. Adj 
minden csoportnak egyet a következő szócsíkok 
és szentírásutalások közül: „Kövesd a paran
csolatokat!” (János 14:15), „Segíts másoknak!” 
(Móziás 2:17), és „Mutass szeretetet mindenki 
iránt!” (János 13:34). Kérd meg a gyerekeket, hogy 

olvassák el a számukra kijelölt szentírást, majd 
beszéljék meg a csoportjukkal, hogy miként kö
vethetik Jézus tanításait a családjukban. Kérd meg 
mindegyik csoportot, hogy tegye ki a táblára a 
szócsíkját, és ossza meg a többi gyermekkel, hogy 
miről beszélgettek. Miután mindegyik csoport 
megosztotta a gondolatait, beszéljétek meg, hogy 
Jézus tanításainak követése hogyan segíthet a 
családjainknak boldognak lenni.

4. hét: A sikeres családok együtt dolgoznak.

Mutass rá a tanra! (részvétel szemléltetős lec
kében) Kérj meg négy gyermeket, hogy jöjjön ki 
az osztály elé. Mindegyik gyerek tartsa a kezében 
egy madzag egyik végét, te pedig tartsd a kezed
ben a négy madzag másik végét. Kérd meg őket, 
hogy együtt dolgozva fonjanak a négy madzagból 
kötelet. Mutass rá, hogy ahhoz hasonlóan, ahogy 
a madzagok összefonásából erős kötél jött létre, 
úgy a közös munka erős családot eredményezhet. 
Írd le a következő szavakat külön szócsíkokra: 
A sikeres, családok, együtt, dolgoznak. Ragaszd a 

szócsíkokat a kötélhez. A gyerekek olvassák fel 
együtt a mondatot.

Segítsd elő a megértést! (szerepjáték) Mutass 
egy képet Noéról, és röviden meséld el azt a törté
netet, amikor Noé bárkát épített és összegyűjtötte 
az állatokat az özönvíz előtt (lásd 1 Mózes 6–7; 
Mózes 8). Oszd a gyermekeket csoportokra, és 
kérd meg mindegyik csoportot, hogy játsszák el, 
hogyan dolgozhatott együtt Noé családja (például: 
fát gyűjtöttek a bárkához, megépítették a bárkát, 

vagy összeterelték az állatokat). A többi 
gyermek találja ki, mit játszanak el. Ma
gyarázd el, hogy Noé családjának közös 
munkáját siker koronázta.

Ösztönözz az alkalmazásra! (raj
zolás) Magyarázd el, hogy Noé család
jához hasonlóan a saját családjainkban 
is fontos, hogy együtt dolgozzunk. Adj 
mindegyik gyermeknek egy papírlapot és 
zsírkrétát, és kérd meg, hogy rajzolja le, 
ahogyan a családja együtt dolgozik. Kérd 
meg néhányukat, hogy mutassák meg 
a rajzukat, és mondják el, a lerajzoltak 
hogyan segítenek majd a családjuknak 
sikeressé válni.
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Történetek újramesé-
lése: Amikor a gyere
kek újra elmesélik az 
éppen hallott történetet, 
jobban emlékeznek rá.

A szemléltetős leckékkel kössétek „a láthatatlan 
képzetet… egy megfogható dologhoz, melyet a 
[gyermek] már ismer, és ezután arra a tudásra 

építsetek” (Boyd K. Packer, TNNE, 164.).

családok együtt dolgoznakA sikeres



A Jézus Krisztus tanításai szerinti élet 
megerősít engem és a családomat
„Boldogság leginkább akkor érhető el a családi életben, ha az az Úr Jézus Krisztus tanításaira 
épül” (A család: Kiáltvány a világhoz).
Az itt megadott ötleteket egészítsd ki a sajátjaiddal. Tervezd meg, hogy a gyermekekkel miként 
fogtok rámutatni a tanra, valamint hogyan segítesz nekik annak megértésében és életükben való 
alkalmazásában. Tedd fel magadnak a kérdést: Mit tegyenek a gyermekek, hogy tanulhassanak, 
és hogyan segíthetek nekik érezni a Lelket?

1. hét: „Ha hitetek van, akkor olyan dolgokat reméltek, melyek nem láthatók, 
de igazak” (Alma 32:21).

Mutass rá a tanra! (szentírás memorizálása) Írd 
fel a táblára: „Ha hitetek van, akkor olyan dolgokat 
reméltek, melyek nem láthatók, de igazak.” A 
gyerekek olvassák fel együtt néhány alkalom
mal, majd a szavak kezdőbetűit kivéve töröld le a 
szöveget a tábláról. Kérd meg a gyermekeket, hogy 
mondják el ismét a szentírást. Egyenként töröld le 
a betűket, amíg a gyerekek el nem tudják mon
dani fejből az egész szentírást.

Segítsd elő a megértést! (szentírásbeli történet 
meghallgatása) Kérd meg a gyerekeket, hogy 
mondják el, honnan tudják, ha éjszaka van.  

Mutass egy képet a lámánita Sámuelről. Mondd el, 
hogy Sámuel azt jövendölte, hogy Jézus Krisztus 
születésének éjszakáján, amikor a nap lenyugszik, 
nem lesz sötét. Kérd meg a gyerekeket, hogy ismé
teljék el a Hélamán 16 és a 3 Nefi 1:1–13ban leírt 
eseményeket (előre felkérhetsz néhány gyermeket, 
hogy készüljön fel erre a feladatra). Kérd meg a 
gyerekeket, hogy mondják el újra a korábban me
morizált szentírást, és kérdezd meg, a nefita hívők 
hogyan mutatták ki a hitüket. Kérdezd meg a 
gyerekektől, hogy szerintük mi történt a hívőkkel. 
Kérj meg egy gyermeket, hogy olvassa fel a 3 Nefi 
1:15, 19et. Tedd bizonyságodat a hit fontosságáról.

2. hét: Az ima áhítatos kommunikáció Mennyei Atyánkkal.

Mutass rá a tanra! (tárgyak és képek felismerése) 
Az Elemi kezdete előtt gyűjts össze vagy rajzolj le 
néhány olyan dolgot, melyet az emberek kommu
nikáció céljából használnak (például levél, telefon 
vagy számítógép), és rejtsd el a képeket néhány 
szék alá az Elemi termében. Kérd meg a gyere
keket, hogy képzeljék azt, hogy messze vannak 

az otthonuktól és kommunikálni szeretnének a 
családjukkal. Nézzenek be a székük alá és keres
sék meg az elrejtett képeket, majd beszéljék meg, 
hogy a képeken látottak hogyan segítenek nekünk 
másokkal kommunikálni. Magyarázd el, hogy 
amikor lejöttünk a földre, elhagytuk a mennyei 
otthonunkat, de még mindig tudunk kommuni

kálni Mennyei Atyánkkal. Kérdezd 
meg a gyermekektől: Hogyan tudunk 
kommunikálni Mennyei Atyánk
kal? Mutass a gyerekeknek néhány 
képet, melyen gyerekek és családok 
imádkoznak. Magyarázd el, hogy 
mindegyik kép áhítatos kommuniká
ciót ábrázol – szeretettel és tisztelettel 
teli imát – Mennyei Atyánkkal. Kérd 
meg a gyerekeket, hogy mondják 
együtt: „Az ima áhítatos kommuniká
ció Mennyei Atyánkkal.”
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Segítsd elő a megértést és ösztönözz az 
alkalmazásra! (táblai tevékenység) Sorold fel a 
táblán az ima négy részét. Kérd meg a gyerekeket, 
hogy nevezzenek meg olyan dolgokat, melye

ket megköszönhetünk Mennyei Atyánknak, és 
amelyeket kérhetünk Tőle. Válaszaikat sorold fel 
a táblán. Kérd őket, hogy mutassák be, hogyan 
mutathatunk áhítatot imádkozás közben.

3. hét: A bűnbánat gondolkodásmódbeli és szívbéli változást jelent.

Mutass rá a tanra! (kép felfedése) Készíts szócsí
kokat a következő mondat szavaiból: „A bűnbánat 
gondolkodásmódbeli és szívbéli változást jelent.” 
A szócsíkokkal fedd le azt a képet, amely az anti
nefilehitákat ábrázolja, ahogy elássák a fegyerei
ket. Kérj meg néhány gyermeket, hogy vegyék le 
a képről a szócsíkokat, és tegyék azokat a helyes 
sorrendbe. Kérd meg a gyerekeket, hogy olvassák 
el együtt a mondatot, és mozdulatokkal hangsú
lyozzák a gondolkodásmódbeli és a szívbéli szavakat.

Segítsd elő a megértést! (szentírásbeli történet 
meghallgatása) Mondd el a gyerekeknek, hogy 
volt egy népcsoport a Mormon könyvében, amely 
megtapasztalta a szívbéli változást. Meséld el a 
következő történetet (lásd Alma 24): „Ammon egy 
lámánita csoportnak az evangéliumot tanította. 
Korábban gonosz emberek voltak, de elhitték, 

amit Ammon tanított nekik, és szívbéli változáson 
mentek keresztül. Szerettek volna csatlakozni az 
egyházhoz, így hát megbánták a bűneiket, meg
ígérték, hogy nem harcolnak többet, és elásták a 
fegyvereiket. Felvették az AntiNefiLehi nevet, és 
szorgalmas, igazlelkű nép lettek.”

Ösztönözz az alkalmazásra! („kardok” elásása 
és éneklés) Adj minden gyermeknek egy papírla
pot. Kérd meg őket, hogy rajzoljanak egy kardot, 
majd írjanak egy rossz döntést a kardra (például: 

„veszekedni a testvéremmel” vagy „hazudni”). Kérd 
meg a gyerekeket, hogy mondjanak példát arra, 
miként dönthetnek helyesen, majd pedig „ássák el” 
a kardjaikat azáltal, hogy összegyűrik a papír
lapjukat és eldobják. Énekeljétek el a „Segíts, jó 
Atyám” (GYÉ,52.) című dalt.

4. hét: A megbocsátás békességet eredményez.

Mutass rá a tanra! (szemléltetős lecke) Kérdezd 
meg a gyermekektől, hogy éreznék magukat, ha 
valaki meglökné vagy megütné őket. Emelj fel egy 
nagy követ, és mondd el a gyerekeknek, hogy ez 
azt a megbántottságot jelképezi. Tedd a követ egy 
hosszú zokniba. Kérj meg egy gyermeket, hogy 
jöjjön ki az osztály elé és kösse a zoknit a boká
jához. Kérd, hogy így járkáljon körbe a teremben. 
Beszéljétek meg, hogy a rossz érzésekhez való 
ragaszkodás hogyan húz le minket. Magyarázd el, 
hogy amikor megbocsátunk azoknak, akik bán
tottak minket, elengedjük ezeket a rossz érzéseket. 
A gyermek most már leveheti a bokájához kötött 
zoknit. Kérd meg a gyermekeket, hogy mondják: 

„A megbocsátás békességet eredményez.”

Segítsd elő a megértést! (szentírásbeli tör
ténetek meghallgatása) Jó pár nappal előre kérj 
meg néhány vezetőt vagy tanítót, hogy készüljön 
fel és ossza meg a következő történeteket a meg
bocsátásról:

 1. Jézus megbocsát a kereszten  
(lásd Lukács 23:13–34).

 2. Nefi megbocsát a fivéreinek  
(lásd 1 Nefi 7:6–21).

 3. József megbocsát a fivéreinek  
(lásd 1 Mózes 37; 41–45).

Oszd a gyerekeket három csoportra. Küldd a 
csoportokat a terem különböző részeibe (lásd 
Állomások. TNNE, 160.), ahol az egyik vezető 
vagy tanító röviden átbeszéli velük a szentírás
történetet, mellyel felkészült. Miután mindegyik 
csoport ellátogatott az összes állomásra, énekeljé
tek el a „Segíts, jó Atyám” (GYÉ, 52.) című dal első 
versszakát.

Ösztönözz az alkalmazásra! (érzések megosz
tása) Kérj meg néhány gyermeket, hogy meséljen 
egy olyan alkalomról, amikor megbocsátottak 
valakinek, és az segített békességet érezniük.

Állomások: Ha sok 
gyermek jár az Elemidbe, 
egyszerűbb lehet, ha 
a gyermekek helyett a 
vezetők mennek át egyik 
állomásról a másikra.

Kis csoportok: Amikor 
a gyermekek kis cso
portokat alkotnak, több 
gyereknek van lehetősége 
a részvételre. A közös fog
lalkozáson a gyermekek 
már eleve az osztályok 
szerinti csoportjukban 
ülnek. Ezeket a csopor
tokat használhatod a 
kiscsoportos tevékenysé
gekhez is. Az osztálytaní
tók segíthetnek részvételre 
biztatni, és fenntartani 
az áhítatos légkört.
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Emlékezünk a Szabadítónkra, Jézus 
Krisztusra, és hódolunk Neki
„Monda néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, 
hanemha én általam” (János 14:6).
Az itt megadott ötleteket egészítsd ki a sajátjaiddal. Tervezd meg, hogy a gyermekekkel miként 
fogtok rámutatni a tanra, valamint hogyan segítesz nekik annak megértésében és életükben való 
alkalmazásában. Tedd fel magadnak a kérdést: Mit tegyenek a gyermekek, hogy tanulhassanak, 
és hogyan segíthetek nekik érezni a Lelket?

1. hét: Az úrvacsora alatt Jézus Krisztusra emlékezünk.

Segítsd elő a megértést! (szentírások és képek 
összepárosítása) Írd fel a következő szentírás
utalásokat a táblára: Lukács 2:7; Márk 10:13, 16; 
Máté 26:36, 39; János 19:17–18; János 20:11–16. 
Helyezz el a terem különböző pontjain képe
ket, melyek a szentírásokban leírt eseményeket 
ábrázolják (EMK 30, 47, 56, 57 és 59). Mondd el 
a gyerekeknek, hogy az úrvacsora alatt arra emlé
kezünk, mennyire szeret minket Jézus Krisztus és 
mi mindent tett értünk. Kérj meg egy gyermeket, 
hogy olvassa fel az egyik szentírást. Kérj meg egy 
másik gyermeket, hogy válassza ki a szentíráshoz 
tartozó képet, és hozza ki az osztály elé. Ismételjé
tek el ugyanezt a többi szentírással is.

Ösztönözz az alkalmazásra! (memóriajáték) 
Helyezz el az asztalon néhány tárgyat, például: 
kép Krisztusról a Gecsemánéban, kép az utolsó 
vacsoráról, egy szelet kenyér, egy úrvacsorai po
hár, úrvacsorai tálcák, szentírások és himnuszos 

könyv. Engedd, hogy a gyerekek pár pillanatig 
nézzék a tárgyakat, majd takard le azokat. Kérd 
meg a gyerekeket, hogy csoportokban dolgozva 
írják le, mely tárgyakra emlékeznek. Ezután ma
gyarázzák el, hogyan segíthetnek az egyes tárgyak 
Jézus Krisztusra emlékeznünk az úrvacsora alatt.

2. hét: A Jézus Krisztusra való emlékezés segít a jót választanom.

Mutass rá a tanra! (szentírások meghallgatása) 
Kérd meg a gyermekeket, hogy csukják be a 
szemüket és képzeljék el, milyen lenne az élet, ha 
mindenki jó döntéseket hozna. Kérd meg néhá
nyukat, hogy osszák meg, hogyan képzelték ezt 
el. Mondd el, hogy volt egy időszak a Mormon 
könyvében, amikor ez megtörtént, és kérd meg 
őket, hogy figyeljék meg, mi jellemezte ezt az idő
szakot, miközben az egyik gyermek felolvassa a 
4 Nefi 1:15, 17et. Magyarázd el, hogy az emberek 
azért tudták a jót választani, mert valami nagyon 
különleges dologra emlékeztek. Meséld el a 3 Nefi 
17:20–25ben lévő eseményeket. Kérd meg a gyer
mekeket, hogy mondják együtt: „A Jézus Krisz
tusra való emlékezés segít a jót választanom.”

Segítsd elő a megértést és ösztönözz az 
alkalmazásra! (éneklés) Takard le üres papírla
pokkal azt a képet, amelyen Krisztus megáldja a 
nefita gyermekeket. Kérd meg a gyerekeket, hogy 
gondoljanak olyan énekekre, amelyek segítenek 
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A tanról szóló ének segít a 
gyermekeknek megtanulni 
a tant, és emlékezni rá. A 

gyermekeknek az is segít a 
tanulásban, ha látnak egy 
szemléltetőeszközt, vagy 
a zenével összhangban 

valamilyen tevékenységet 
végeznek. Az e havi 

javaslatok számos különféle 
módszert mutatnak be 

ehhez. A többi lecke 
megtervezésénél is 
gondolkodj el azon, 

hogyan használhatnál 
ehhez hasonló ötleteket.



 Jézus Krisztusra emlékezniük. Közösen énekel
jetek el néhányat közülük. Minden dal végén az 
egyik gyermek vegyen le a képről egy papírlapot. 
Ezt addig folytassátok, amíg mindegyik papírla
pot el nem távolítottátok. Beszéljétek meg, hogy a 
képen látható gyerekek valószínűleg jó döntéseket 

hoztak a Jézussal való élményük után. Emlé
keztesd a gyerekeket, hogy amikor emlékeznek 
Jézusra, a helyeset akarják majd választani. Kérd 
meg őket, hogy nevezzenek meg néhány dolgot, 
amely által emlékezhetnek Jézusra a mindennapi 
tevékenységeik során.

3. hét: Isten Fia megszületett a földre.

Mutass rá a tanra! Kérdezd meg a gyerekektől: 
Vártátok már egy különleges dolog bekövetkez
tét? Hosszúnak tűnt a várakozás? Hogy éreztétek 
magatokat, amikor végre bekövetkezett? Adj 
lehetőséget a gyerekeknek, hogy elmondják, mi
lyen érzéseik voltak. Magyarázd el, hogy Mennyei 
Atyánk már Ádám és Éva idejétől kezdve megí
gérte, hogy egy nagyon fontos dolog be fog követ
kezni. Az igazlelkű emberek izgatottan várták ezt 
az eseményt. Halkan súgd oda a gyerekek egy kis 
csoportjának: „Isten Fia megszületett a földre.” Ők 
is súgják oda a mondatot a többi gyereknek, majd 
kérd meg az összes gyermeket, hogy ismételjék el 
együtt a mondatot suttogva.

Segítsd elő a megértést! (történet megosz
tása és éneklés) Kérd meg a gyerekeket, hogy 

mondják el, mit tudnak Jézus születéséről (lásd 
Lukács 2:1–20). Egészítsd ki a történetet azokkal a 
részletekkel, melyeket a gyermekek nem említe
nek. Énekeljétek el a „Hűvös éjben, csillagfényben” 
(GYÉ, 24.) című dalt, és kérd meg a gyerekeket, 
hogy képzeljék el, mit érezhettek a pásztorok, 
amikor hallották az angyalokat énekelni.

Ösztönözz az alkalmazásra! (karácsonyi lap 
készítése) Adj mindegyik gyermeknek egy papír
lapot, és ceruzát vagy zsírkrétát. Segíts nekik ké
peslappá hajtogatni a lapot. Kérd meg őket, hogy 
készítsenek egy karácsonyi lapot a családjuknak 
úgy, hogy lerajzolják Jézus Krisztus születését. A 
képeslap elejére írják fel: „Isten Fia megszületett a 
földre.”

4. hét: Jézus Krisztus újra el fog jönni.

Segítsd elő a megértést! (szentírásolvasás) 
Készítsd el az alábbi szócsíkokat (letölthetőek a 
sharingtime.lds.org honlapról):

Csak Mennyei Atyánk tudja a pontos ___________ 
annak, hogy mikor jön el újra Jézus  
(lásd Joseph Smith – Máté 1:40).

Jézus a ____________ből fog lejönni  
(lásd Apostolok cselekedetei 1:11).

Jézus ___________ ruhát fog viselni  
(lásd T&Sz 133:48).

A hamis krisztusok sokakat _____________  
(lásd Joseph Smith – Máté 1:22).

A gonoszok el fognak ____________  
(lásd T&Sz 29:9).

A nap el fog ____________ (lásd T&Sz 45:42).

Amikor Jézus eljön, ragyogóbb lesz, mint a _____ 
(lásd T&Sz 133:49).

Jézus Krisztus együtt fog élni az igazlelkűekkel 
___________ évig a második eljövetele után  
(lásd T&Sz 29:11).

Oszd a gyermekeket csoportokra, és mindegyik 
csoportnak adj egykét szócsíkot. Kérd meg őket, 
hogy olvassák el a szentírásokat és keressék ki a 
mondatokból hiányzó szavakat. Kérd meg minde
gyik csoportot, hogy ossza meg a többi gyerekkel, 
hogy mit tanult.

Ösztönözz az alkalmazásra! (éneklés és meg
osztás) Magyarázd el, hogy mindennap emlékez
nünk kell Jézus Krisztusra és hódolnunk kell Neki, 
hogy felkészüljünk a második eljövetelére. Kérd 
meg a gyerekeket, hogy mondjanak néhány dolgot, 
amit ők és a családjuk tehetnek, hogy felkészülje
nek. Énekeljétek el az „Amikor újra eljön Ő” (GYÉ, 
46.) című dalt.

Tégy bizonyságot: Egy 
rövid bizonyság bármikor 
meghívhatja a Lelket az 
óra során. A formális 
nyelvezet, mint például: 
„Szeretném a bizonyságo
mat tenni”, nem szükséges 
ahhoz, hogy az igazságról 
tanúskodj. A bizonyság le
het egy olyan egyszerű ki
jelentés is, hogy „Tudom, 
hogy Jézus Krisztus él”.

Tudás megosztása: A 
gyerekek érezni fogják a 
Lelket, amikor megosztják 
az evangéliumi tantéte
lekről szerzett tudásukat. 
A tanultakat szavakon, 
rajzokon és énekeken ke
resztül is megoszthatják.

Isten Fia 
megszületett a földre
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A zene használata az Elemiben
Az Elemiben használt zene célja, hogy Jézus Krisztus evangéliumára tanítsa a gyermekeket, és 
segítsen nekik megtanulni aszerint élni. Az elemis énekek sokkal élvezetesebbé teszik a tanulást, 
segítenek a gyermekeknek elsajátítani az evangéliumi igazságokat és emlékezni rájuk, valamint 
meghívják a Lelket az Elemibe.

Az alábbi példák segíthetnek az ebben a vázlatban javasolt énekek tanításában. E módszereket 
más elemis dalok tanításánál is felhasználhatod. További ötletekért lásd „A zene használata az 
Elemiben” részt a korábbi közös foglalkozási vázlatokban.

Január: Ő elküldte Fiát (GYÉ, 20–21.)

A gyerekek hallgassák meg a dalt. Mutass rá, 
hogy a szövege kérdésekből és válaszokból áll. A 
gyerekek egyik fele a kérdéseket, a másik fele a 
válaszokat énekelje. Miután néhányszor elénekel

tétek így, cseréljenek. Amikor már jól tudják a dalt, 
más módokon is oszd fel őket (például: lányok és 
fiúk, tanítók és gyerekek stb.), és így ismételjétek 
el az éneket.

Február: Isten szent tervét követem (GYÉ, 86–87.)

Mondd el a gyerekeknek, hogy Isten adott nekünk 
egy nagyon különleges ajándékot. Kérd meg 
őket, hogy figyeljék meg, mi lehet ez, miközben 
elénekled nekik a dal első sorát (élet). Énekeld 
el a következő sort, és kérdezd meg: Mije van az 
életünknek? (terve és célja). Mutass egy térképet, 
és mondd el, hogy ahhoz hasonlóan, hogy megke
ressük az úticélunkat egy térképen, Isten tervének 
követése által visszatérhetünk Őhozzá. Magyarázd 
el, hogy ez a dal a tervről tanít, és elmondja, ho

gyan térhetünk vissza Mennyei Atyánkhoz, hogy 
együtt éljünk Vele. Tegyél ki képeket, melyek a 
dal fontosabb szavait ábrázolják (például: ajándék, 
menny, föld és út ), illetve helyezz ki néhány szót is 
belőle (például: terv, cél, döntés, boldog és vezetés ). 
A gyerekek gyűjtsék ezeket össze, és emeljék fel 
őket a helyes sorrendben, miközben elénekled 
nekik a dalt. Kérd meg őket, hogy a képek és a 
szavak segítségével ők is énekeljenek veled.

Március: Ámulok Jézus szeretetén (Himnuszok, 115. sz.) 

A gyermekek alkossanak négy csoportot. Add az 
1. csoportnak az EMK 116os képét, és énekeld el 
nekik a dal első sorát. Beszélgessetek róla röviden, 
majd kérd meg a gyerekeket, hogy ők is énekel
jék el veled néhányszor. Ezt folytassátok a többi 
csoporttal és a többi sorral (használd hozzá a kö
vetkező képeket: 2. csoport, EMK 108; 3. csoport, 

EMK 57; 4. csoport, EMK 56). 
Énekeljétek el az egész első 
versszakot úgy, hogy minde
gyik csoport álljon fel, tartsa 

fel a képét, és énekelje a saját sorát. Kérd meg a 
csoportokat, hogy cseréljenek képet, és énekel
jétek el újra a dalt. Ezt addig folytassátok, amíg 
mindegyik csoport el nem énekelte az összes sort. 
Énekeld el a refrént, és kérd meg a gyerekeket, 
hogy figyeljék meg, hányszor énekled azt a szót, 
hogy „csodálatos” vagy „csodás”. Ismételjétek el 
együtt a refrént néhányszor, majd kérd meg őket, 
hogy helyezzék a kezüket a szívükre, valahányszor 
azt a szót éneklik, hogy „csodálatos” vagy „csodás”.

   Április: A család Isten ajándéka (e vázlat 28–29. oldala)

Keress vagy rajzolj olyan képe
ket, melyek a dal egyes szavait 
vagy kifejezéseit jelenítik meg 
(minták letölthetők a sharing
time.lds.org honlapról). Tedd 
ki őket a táblára, amikor a gye
rekekkel az egyes kifejezéseket 
éneklitek. Miután megtanítot

tál egy sort, énekeld te a legnagyobb részét, majd 
hagyd, hogy a gyerekek fejezzék be. Néhányszor 
énekeljétek el együtt az egész dalt. Kérd meg az 
egyik gyermeket, hogy vegyen le egykét képet a 
tábláról, majd énekeljétek el újra az éneket. Ezt 
addig folytassátok, míg képek nélkül is el nem 
tudják énekelni.

Használj változatos 
módszereket: Gondolj 
ki változatos módszereket 
a dalok megismétlésére. A 
gyermekek akkor tanulják 
meg a legjobban az 
énekeket, ha újra és újra 
hallják és eléneklik őket.
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Gyakorlás: Ahhoz, hogy 
hatékonyan meg tudj 
tanítani egy dalt, neked is 
ismerned kell azt. Gyako
rolj otthon, hogy amikor a 
gyerekeket tanítod, rájuk 
nézhess, és ne kelljen a 
könyvbe pillantanod.

Július: A keresztelés (GYÉ, 54–55.)

Készítsd el a következő szócsíkokat: Ki?, Mikor?, 
Hogyan? és Hol?. Tegyél ki egy képet arról, amikor 
Jézus Krisztus megkeresztelkedik. Tedd a „Hol?” 
szócsíkot a kép mellé. Kérd meg a gyerekeket, 
hogy miközben elénekled nekik a dal első sorát, 
figyeljék meg, hová ment el Jézus. Hallgasd meg 
a válaszokat, majd a gyerekek is énekeljék el 
veled a sort. Ugyanezt tegyétek a többi szócsíkkal 

és sorral is. Énekeljétek el együtt az egész első 
versszakot. Adj minden gyereknek egy szócsíkot 
és az arra talált választ ( Júdeába, Keresztelő János-
hoz és a Jordán hűs vizében). A gyerekek álljanak 
fel, amikor a náluk lévő kifejezéseket éneklitek. 
Ezután cseréljenek szócsíkokat, és ismételjétek 
meg a tevékenységet.

Augusztus: Az Urat keresem (GYÉ, 67.)

Használj képeket a dal sorainak tanításához 
(mintákért lásd a sharingtime.lds.org honlapot). 
Tedd ki az összes képet a táblára. Kérj meg egy 
gyermeket, hogy menjen ki a teremből, míg egy 
másik gyerek elrejti az egyik képet. Jöjjön vissza 
a kiküldött gyermek és „keresse” meg a képet úgy, 
hogy a gyerekek egyre hangosabban énekeljék a 
dalt, ha közel jár hozzá, és egyre halkabban, ha 
messzebb kerül tőle. Ezt folytassátok egészen 
addig, míg az idő engedi.

További dalok ebben a vázlatban

Mondd, Jézus tényleg feltámadt? 
(GYÉ, 45.)
Írd fel az első versszak szavait a táblára vagy 
egy nagy papírlapra. Énekeld el a versszakot a 
gyerekeknek, majd röviden beszélgessetek róla. 
Énekeljétek el együtt, majd kérj meg valakit, aki 
jól énekelte, hogy törölje le vagy vágja ki az egyik 
szót. Ezt addig folytassátok, amíg mindegyik gye
rek meg nem tanulta a versszakot, majd ismételjé
tek meg a többi versszakkal is.

Atyám szeret engem (GYÉ, 16–17.)
Miközben énekled a dalt, a gyerekek tapsolják a 
ritmusát, hogy megismerkedjenek az énekkel. Segíts 
nekik egyszerű mozdulatokat kitaláni a dal kulcs
fontosságú szavaihoz. Kérd meg őket, hogy végezzék 
el ezeket a mozdulatokat éneklés nélkül, miközben 
hallgatják hozzá a zenét, ezután ismételjék ezt meg 
énekléssel is. (A dal tanításához segítségül a sha
ringtime.lds.org honlapon találhatsz képeket.)

Családunk együtt élhet örökre 
(GYÉ, 98.)
A gyerekek vezényeljenek és énekeljenek együtt 
veled, kihangsúlyozva az ismétlődő dallamokat, 
például: „családom” és „szeretnek engem”. Tegyél 
fel egyszerű kérdéseket, úgy mint: „Mikor kell fel
készülnünk a templomra?”, a gyerekek pedig a dal 

megfelelő sorát énekelve válaszoljanak rá. Néhány 
gyermek egyszerű kellékekkel képviselje a család 
egyes tagjait, és az ő irányításukkal énekelje a 
csoportjuk az egyes sorokat.

A szeretet szól (GYÉ, 102–103.)
Kérdezd meg a gyerekektől, hogy milyen nyelven 
beszélnek az otthonukban. Énekeld el a dal első 
versszakát, és kérd meg a gyerekeket, hogy figyeljék 
meg, milyen más nyelvről van benne szó, és tegyék 
a szívükre a kezüket, amikor meghallják (szeretet). 
Miközben énekelsz, kérd, hogy keressék meg a 
rímelő szavakat, és azokat, amelyeket nem értenek. 
Kérd meg az egyik lányt, hogy írja fel ezeket a 
táblára az első versszakból, egy fiút pedig, hogy írja 
fel ezeket a második versszakból. Beszéljétek meg a 
szavak jelentését, majd énekeld el ezeket a kifejezé
seket, a gyerekek pedig ismételjék el utánad.

Mennyország szívében (GYÉ, 142.)
Oszd a gyerekeket négy csoportra, majd mind
egyik csoportnak jelölj ki egy sort a dalból. Adj 
minden csoportnak papírlapot, hogy rajzolják le 
egyszerűen a saját sorukat. Énekeljétek el együtt a 
dalt a rajzokat használva vizuális eszközként.
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