
A közös foglalkozás 2015-ös vázlata

Tudom, hogy Szabadítóm él
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és az utolsó napon itt lesz majd a földön  

( lásd Jób 19:25).



Irányelvek a közös foglalkozáshoz  
és a gyermekek úrvacsoragyűlési 
bemutatójához

Tanítási ötlet:  Azzal, 
hogy a szentírásokból való 
tanulásra buzdítod a gyer
mekeket, egy életre szóló 
szeretetet alakíthatsz ki ben
nük Isten igéje iránt. Ter
vezd meg, hogyan fogod 
hétről hétre arra buzdítani  
a gyermekeket, hogy hasz
nálják a szentírásokat,  
és tanuljanak belőlük. Lehet
nek olyan gyermekek, akik
nek nincsenek szentírásaik. 
Mások talán még nem tud
nak olvasni. Ezen vázlat 
 tanulási tevékenységei, vala
mint a 7., 12. és 18. oldal 
tanítási ötletei fogódzókat 
adhatnak ahhoz, hogyan 
 taníts a szentírásokat 
használva.

Kedves Elemi elnökségek és zenei vezetők!
Ebben az évben lehetőségetek nyílik arra, hogy segítsetek a gyermekeknek megérezni és megérteni 
Szabadítónk, Jézus Krisztus irántuk való hatalmas szeretetét. A Szentlélek tanúságtétele által a gyer-
mekek fel fogják ismerni, hogy mivel Jézus Krisztus központi szerepet játszik Mennyei Atyánk tervé-
ben, bízvást hihetnek Őbenne. A gyermekek majd azt is megtapasztalják, hogy hitük egyre erősebbé 
válik, amikor betartják a parancsolatokat, szolgálnak, megosztják az evangéliumot, követik a Szaba-
dító példáját, és készülnek az Ő második eljövetelére.

Köszönjük hithű elkötelezettségeteket! Imádkozunk értetek, és biztosak vagyunk benne, hogy 
 képesek vagytok szeretni a gyermekeket, meg tudjátok nekik tanítani Jézus Krisztus evangéliumát, 
és képesek vagytok segíteni nekik, hogy annak tantételei szerint éljenek.

Az Elemi Általános Elnöksége

Irányelvek a közös foglalkozáshoz

Evangéliumi tanítás
Használd ezt a vázlatot hétről-hétre, amikor a kö-
zös foglalkozás 15 perces leckéjére készülsz. A heti 
leckéket más, az egyház által jóváhagyott anyagok-
kal is kiegészítheted – ilyenek a Csillagocska vagy a 
Liahóna. A következő irányelvek segítségedre lesz-
nek a leckék megtervezésében és megtartásában.

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

A Lélek által tanítsd meg a tant! A leckékre való 
felkészülés során imádkozz útmutatásért, és igye-
kezz megerősíteni a tanítandó tantételekről való 
bizonyságodat. Ez majd segít abban, hogy a Lélek 
által taníthass.

Ösztönözz szorgalmas tanulásra! Ez a vázlat nemcsak 
arra szeretne rávezetni, hogy mit taníts, hanem arra 
is, hogy hogyan taníts, és hogyan ösztönözz szor-
galmas tanulásra. Hatékonyabban tanítod majd a 
tant, ha minden lecke során megteszed a következő 
három lépést:

 1.  Mutasd be a tant! Egyértelműen mutasd 
be a tant, melyről a gyerekek tanulni fognak. 
Gondold át, hogyan tehetnéd meg ezt szóban, 
valamint szemléltetéssel. (Példákért lásd az első 
márciusi és az első júliusi hét leckéjét.)

 2.  Segítsd elő a megértést! Győződj meg 
róla, hogy a különböző tanítási módszerek által, 
melyek bevonják őket a tanulásba, mint például 

az éneklés, a szerepjáték, a szentírások olvasása, 
a gyermekek jobban megértik a tant.

 3.  Ösztönözz az alkalmazásra! Adj lehetősé-
get a gyermekeknek arra, hogy alkalmazzák éle-
tükben a tant. Gondold át, hogyan fejezhetnék 
ki a tannal kapcsolatos érzései ket, illetve milyen 
célokat tűzhetnének ki azzal kapcsolatban.

Ez a vázlat az év néhány hetére teljes leckéket biz-
tosít. Más hetekre vonatkozóan nem ad teljes lecké-
ket, hanem csak ötleteket, melyeket a sajátjaiddal 
kiegészíthetsz. E vázlat többi leckéjének átolvasása 
is adhat ötleteket. Az ötödik vasárnapon tekintsd 
át a korábbi leckéket. A Lélek által útmutatást nyer-
hetsz, amikor megtervezed és előkészíted a leckék 
tevékenységeit.

A leckék előkészítésénél működj együtt a zenei 
vezetővel. Az éneklés segíteni fog az általad tanított 
tanok megerősítésében. Időnként felkérheted a ta-
nárokat 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, 
előbb kérd püspököd vagy gyülekezeti elnököd 
jóváhagyását.

A leckék mellett jó néhány tanítási ötlet található, 
amely segíteni fognak, hogy jobban tudj tanítani. 
A leckék képeket is tartalmaznak, melyek bemu-
tatják, hogyan is néz ki egy bizonyos tevékenység. 
Bár fontos a tanítási készségek elsajátítása, saját lelki 
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Úrvacsoragyűlési 
bemutatók

Nem szükséges minden 
gyermeknek megírt beszédet 

előadni. A hatékony 
bemutatók sokféleképpen 

bevonhatják a gyermekeket.

Tanítási ötlet  A Csilla-
gocskában és a Liahóná-
ban további tanítási 
segédleteket találsz,  
például színezőket,  
történeteket, valamint 
 tevékenységeket. Ezeket a 
forrásokat felhasz nálhatod 
leckéid kiegészítéséhez.

felkészültséged és bizonyságod lesz az, ami meg-
hívja a Lelket, hogy ezek a tanok megerősödhesse-
nek a gyermekek szívében.

Éneklés
A zene az Elemiben arra szolgál, hogy áhítatos 
légkört teremtsen, tanítsa az evangéliumot, és 
segítsen a gyermekeknek megérezni a Szentlé-
lek hatását, valamint az éneklésből fakadó örö-
met. A közös foglalkozásból 20 percet szánj az 

énektanulásra. Így biztosan lesz elegendő időd 
arra, hogy új dalokat taníts meg, és segíts a gyer-
mekeknek örömet lelni az éneklésben.

Ez a vázlat tartalmaz egy új éneket, melyet a gyer-
mekek idén fognak megtanulni (lásd a 28–29. 
oldalt). „A zene használata az Elemiben” (lásd a 
26–27. oldalt) című rész további ötleteket ad arra, 
hogyan tanítsunk énekeket a gyerekeknek (lásd a 
3., 5., 9. és 15. oldalt).

Irányelvek az úrvacsoragyűlési bemutatóhoz

A püspök vagy a gyülekezeti elnök irányítása alatt 
a gyermekek úrvacsoragyűlési bemutatójára a ne-
gyedik negyedév folyamán kerül sor. Az év elején 
találkozzatok a püspökségben vagy gyülekezeti 
elnökségben az Elemit fel ügyelő tanácsossal, hogy 
megbeszéljétek az előzetes terveket. A tervek vég-
legesítésekor kérjétek a jóváhagyását.

Tervezzétek úgy, hogy a gyermekek a programot a 
havi közös foglalkozások témaköreire építve mutas-
sák be. Az év során vezessetek feljegyzéseket a gyer-
mekek beszédeiről és saját élményeikről, hogy 
azokat esetleg felhasználhassátok a bemutatón. 
 Amikor megtervezitek, hogy mit osszanak meg a 

gyerekek az idei év mottójával kapcsolatban, gon-
doljátok át, hogyan segíthetnek a gyülekezetnek az 
általuk tanított evangéliumi tanokra összpontosítani.

A bemutató előkészítésekor tartsátok szem előtt a 
következőket:

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

• Az úrvacsoragyűlésen nem helyénvaló a szemlél-
tetőeszközök, jelmezek használata, illetve képek, 
filmek bemutatása.

A vázlat forrásanyagai

A vázlatban a következő rövidítések szerepelnek:

GyÉ Gyermekek énekeskönyve

TNNE  Tanítás, nincs nagyobb elhívás

Sok lecke tesz javaslatot képek használatára is. 
 Képeket az Evangéliumi Művészeti Könyvben, az 
Evangéliumi művészeti képcsomagban, az elemis 
tankönyvek képeket tartalmazó borítékjában, az 
egyházi magazinokban, valamint az images.lds.org 
honlapon találsz.

A 2015-ös tananyag

Általános tananyag
Bölcsőde: Nézzétek kicsinyeiteket!  Napsugár  
osztály: Elemi 1; VAJ 4–7 osztály: Elemi 3;  
Bátrak 8–11 osztály: Elemi 7

Alaptananyag
Napsugár osztály: Elemi 1; VAJ 4–7 osztály:  
Elemi 3; Bátrak 8–11 osztály: Elemi 7
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Január Hiszünk Istenben, az Örökkévaló 
Atyában, és az Ő Fiában,  
Jézus Krisztusban
„Hiszünk Istenben, az Örökkévaló Atyában, és az ő Fiában, Jézus Krisztusban, valamint 
a Szentlélekben” (Hittételek 1:1).

Az itt megadott ötleteket egészítsd ki a sajátjaiddal. Tervezd meg, hogy milyen módokon 
tudod bemutatni a tant a gyermekeknek, és segíts nekik megérteni és alkalmazni azt az 
életükben. Tedd fel magadnak a kérdést: „Mit tegyenek a gyermekek, hogy tanulhassanak, 
és hogyan segíthetek nekik érezni a Lelket?”

1. hét: Isten a lelkem Atyja.

Ének: „Tudom, hogy 
Szabadítóm szeret 
engem”
(e vázlat 28–29. oldala 
vagy Friend, Oct. 2002, 
46–47).

Szemléltetős leckék
A szemléltetős leckék a 

megfoghatatlan tantételeket 
hétköznapi tárgyak 

segítségével magyarázzák 
meg (lásd TNNE, 165.).  
Ez a szemléltetős lecke 

segíteni fog a gyerekeknek, 
hogy megértésék, milyen  

is a lelkük a fizikai 
testükhöz képest.

Tanítási ötlet: Tervezd 
meg, hogy milyen módokon 
tudod bemutatni a tant a 
gyermekeknek, és segíts nekik 
megérteni és alkalmazni azt 
az életükben. Gondold át, ho
gyan adhatsz lehetőséget a 
gyerekeknek:
• a tan megbeszélésére;
• a tanhoz kapcsolódó 

szentírások elolvasására;
• a tan elképzelésére;
• a tanhoz kapcsolódó éne

kek eléneklésére;
• a tanhoz kapcsolódó moz

gásos tevékenységben való 

részvételre.

Tanítási ötlet:  Imád
kozz irányításért, és keresd 
a Lélek útmutatását, ami
kor a közös foglalkozásra 
készülsz. Ha a Lélek segít
ségével készülsz fel és taní
tasz, akkor Ő meg fogja 
erősíteni az általad tanítot
tak igaz voltát.

Mutasd be a tant! Mutass a gyermekeknek né-
hány különböző kesztyűt. Hívd fel a figyelmüket 
arra, hogy e kesztyűk mindegyike máshogy néz 
ki, épp ahogyan mi is különbözünk egymástól. 
Magyarázd el, hogy eltérő külsőnktől függetlenül 
mindannyiunk testében van egy lélek, és a lelkünk 
ad nekünk életet. Ennek szemléltetéséhez vedd fel 
az egyik kesztyűt, és mozgasd benne az ujjaidat. 
Magyarázd el, hogy a kesztyű a testhez hasonlít-
ható, a kéz pedig a lelkünkhöz. Miközben felolva-
sod, figyeljék meg a gyermekek, milyen választ ad 
a Malakiás 2:10 első két mondata arra a kérdésre, 
hogy „ki a lelkem Atyja?” Írd fel a táblára: „Isten a 
lelkem Atyja.” Olvassátok fel közösen a gyerekek-
kel. Mondd el, hogy mindannyian egy nagy csa-
ládhoz tartozunk: Isten családjához.

Segítsd elő a megértést! Mutasd meg egy csa-
lád képét. Magyarázd el, hogy Mennyei Atyánk úgy 
küldött minket a földre, hogy családokban élhes-
sünk. A gyerekek mutassák meg az ujjaikon, hányan 
vannak náluk a családban. Mondd el a gyermekek-
nek, hogy egy olyan éneket fognak énekelni, mely a 
mennyei és a földi családjukról tanít. Kérd meg az 
egyik gyermeket, hogy menjen ki a teremből, a 
többiek pedig válasszanak ki egy helyet, 

ahova elrejtik a család képét. Hívd vissza a gyerme-
ket. Kérd, hogy találja meg a család képét, míg a 
többi gyerek elénekli az „Isten gyermeke vagyok” 
(GyÉ, 2–3.) című éneket. Amikor a gyermek távol jár 
a képtől, a többiek maradjanak ülve, majd ahogy kö-
zeledik hozzá, fokozatosan álljanak fel. Ha az idő en-
gedi, ismételjétek meg más gyerekekkel. Beszéljetek 
az ének üzenetéről. Tégy bizonyságot a családok 
fontosságáról.

Ösztönözz az alkalmazásra! Minden gyerek 
sorban nézzen bele a tükörbe. Emlékeztesd őket, 
hogy minden alkalommal, amikor tükörbe néznek, 
jusson eszükbe, hogy Isten egy gyermekét látják.
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A gyerekek szeretik  
látni a saját alkotásaikat.  

Ha mozgóképet  
készítesz, azt később más  

leckék alkalmával is 
felhasználhatod. Ehhez a 
tevékenységhez azonban 

az is elegendő, ha a 
képek összeragasztásával 

egyszerű tekercset 
készítesz.

Tanítási ötlet:   
Dallin H. Oaks elder azt 
mondta: „Többször kellene a 
himnuszainkhoz fordulnunk, 
hogy összhangba hozzanak 
minket az Úr Lelkével, egy
séget alakítsanak ki köztünk, 
valamint tanítsanak ben
nünket a tanunkról, és segít
senek megtanítanunk azt” 
(in Conference Report, Oct. 
1994, 13; vagy  Ensign, Nov. 
1994, 12). Tanulmányozd át 
e vázlat ötleteit és tevékeny
ségeit, hogy lásd, milyen sok
féleképpen használhatod a 
zenét a közös foglalkozás 
idején.

Segítsd elő a megértést! Tedd ki a táblára a 
következő három képet: János megkereszteli 
 Jézust, Krisztus megjelenik a nefitáknak, Az első 
látomás. Oszd a gyermekeket három csoportra. 
Mindegyik csoportnak adj egyet az alábbi szentírá-
sok közül: Máté 3:16–17; 3 Nefi 11:6–8; Joseph 
Smith története 1:17. Kérd meg őket, hogy beszél-
jék meg a szentírást a csoportjukban, majd 

számoljanak be a többieknek arról, hogy (1) milyen 
eseményről olvastak, (2) mit mondott Mennyei 
Atyánk, és (3) szerintük milyen érzés lett volna 
ott lenni. Egy gyermek olvassa fel a János 5:39-et. 
 Magyarázd el, hogy a szentírások olvasása, vala-
mint az imádkozás által tanúbizonyságot nyerhe-
tünk arról, hogy Jézus Krisztus Isten Fia.

2. hét: Jézus Krisztus Isten Fia.

3. és 4. hét: Mennyei Atya és Jézus Krisztus szeretnek engem.

Segítsd elő a megértést! A zongorista játssza 
le egy olyan ének első két hangját, amely Mennyei 
Atyánk és Jézus Krisztus irántunk érzett szereteté-
ről tanít. A gyerekek találják ki, melyik éneket hall-
ják. Addig játsszon mindig egy hanggal többet, 
amíg a gyerekek fel nem ismerik az éneket. Énekel-
jétek el együtt, majd beszéljétek meg, mit tanít az 
ének Mennyei Atyánk és Jézus Krisztus irántunk 
érzett szeretetéről. A gyerekek válaszait sorold fel 
a táblán. Ismételjétek el ezt mindegyik énekkel. 
Használhatod a következő énekeket: „Atyám szeret 
engem” (GyÉ, 16–17.), „Hozzád száll köszönetünk” 
(GyÉ, 15.), „Érzem, Jézus szeret” (GyÉ, 42–43.), és 
„Isten gyermeke vagyok” (GyÉ, 2–3.).

Ösztönözz az alkalmazásra! Adj minden 
gyermeknek egy papírlapot, hogy rajzoljanak le va-
lami olyasmit, amiből tudják, hogy Mennyei Atya és 
Jézus Krisztus szereti őket. Felhívhatod a gyerekek 
figyelmét válaszaik listájára, melyet az előbbi 

tevékenység során írtál a táblára. Ragaszd össze a ké-
peket, és alkoss belőlük mozgóképet (lásd TNNE, 
169.), vagy csak készíts belőlük egy tekercset, majd 
pedig göngyöld ki őket. Míg a gyerekek ezt figyelik, 
a zongorista játsszon el egy éneket az előbb felsorol-
tak közül.

Segítsd elő a megértést, és ösztönözz az 
alkalmazásra! Egy-egy papírlapra írj fel példákat 
arról, hogyan mutatja ki Mennyei Atyánk az irán-
tunk érzett szeretetét, és hogy mi milyen módon 
 fejezhetjük ki az iránta való szeretetünket. A papíro-
kat tedd be egy tartóba, és kérj meg egy gyermeket, 
hogy egyesével húzza ki őket. Olvassátok fel mind-
egyiket. Ha a papíron szereplő példa Mennyei 
Atyánk irántunk érzett szeretetét mutatja, a gyere-
kek emeljék fel a kezüket. Ha a mi szeretetünket 
mutatja Mennyei Atyánk iránt, akkor tegyék a kezü-
ket a szívükre.

Útmutató a zenei vezetőnek

Vedd fontolóra a következőket, hogy segíts a gyer-
mekeknek a „Tudom, hogy Szabadítóm szeret en-
gem” (e vázlat 28–29. oldala) megtanulásában:

Mutasd meg azt a képet, amikor a Szabadító meg-
áldja a nefita gyerekeket. Saját szavaiddal meséld el 
nekik a 3 Nefi 17:11–24-ben található történetet. 
Énekeld el a gyerekeknek az ének első sorát, és 

kísérd egy olyan mozdulattal, mely illik a „gyö-
nyörű vidék” kifejezéshez (például tárd ki a kar-
jaid). Kérd meg a gyerekeket, hogy énekeljenek 
veled, és ők is kövessék a mozdulatot. Kérd meg a 
gyerekeket, hogy az ének egyes soraihoz találjanak 
ki oda illő mozdulatokat. Ezt követően énekeljétek 
el együtt a dalt a megfelelő mozdulatokkal kísérve.



4

Mutasd be a tant! Írd fel a táblára a harmadik 
hittételt, és kérd meg a gyerekeket, hogy ismétel-
jék el veled néhányszor. Röviden magyarázd meg 
azokat a szavakat, melyeket esetleg nem értenek a 
gyerekek. (Például, az engesztelés az, amit Jézus 
tett, hogy bűnbánatot tarthassunk és visszatérhes-
sünk Istenhez.) Törölj le egy-két szót, és mondjá-
tok el újra együtt. Folytassátok, míg a gyerekek 
meg nem tanulják kívülről.

Segítsd elő a megértést! Mondd el a követ-
kező történetet, és kérd meg a gyerekeket, hogy áll-
janak fel és játsszák el veled. „Egy ember sétált az 
úton (járj egy helyben). Beleesett egy gödörbe (ülj le). 
Akárhogy próbált kimászni, nem sikerült neki (te
gyél úgy, mintha megpróbálnál kimászni). Segítségért 
kiáltott (csendben kiálts segítségért). Arra járt valaki 
az úton. Meghallotta a segítségért kiáltó embert 
(csendben kiálts újra segítségért). Létrát eresztett a gö-
dörbe. Az ember a létrán kimászott a gödörből (te
gyél úgy, mint aki felmászik a létrán). És kiszabadult.” 

2. és 3. hét: Jézus Krisztus engesztelése által az egész emberiség 
megszabadulhat.

Segítsd elő a megértést! Tedd ki a szoba kü-
lönböző helyeire az utolsó vacsora, a Krisztus a 
 Gecsemánéban, a keresztre feszítés, valamint a fel-
támadás képeit. Mutass a képekre, és mondd el a 
gyerekeknek, hogy mindezek a Szabadító életének 
utolsó hetében történtek. Mondd el a gyerekeknek, 
hogy fel fogsz olvasni egy szentírást, mely kapcso-
lódik az egyik képhez. Kérd meg őket, hogy ma-
gukban döntsék el, melyik kép illik a szentíráshoz. 
Olvasd fel a Lukács 22:13–14, és 19–20-as 

verseket. Kérd meg őket, hogy álljanak fel, és for-
duljanak az adott kép felé. Beszéljétek meg, mi tör-
ténik a képen. Ismételd el ezt a többi képpel is 
(Gecsemáné: Lukács 22:39–44; keresztre feszítés: 
Lukács 23:33–34, 46; feltámadás: János 20:11–18). 
Énekeljetek el egy éneket, például: „Ő elküldte 
Fiát” (GyÉ, 20–21.) vagy „Tudom, hogy Atyám él” 
(GyÉ, 8.). Tegyél tanúbizonyságot arról, hogy Jézus 
meghalt értünk, hogy újra Mennyei Atyánkkal 
élhessünk.

Február Jézus Krisztus a Szabadítóm  
és a Megváltóm
„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 milyen módokon 
tudod bemutatni a tant a gyermekeknek, és segíts nekik megérteni és alkalmazni azt az 
életükben. Tedd fel magadnak a kérdést: „Mit tegyenek a gyermekek, hogy tanulhassanak, 
és hogyan segíthetek nekik érezni a Lelket?”

1. hét: Jézus Krisztus a Szabadítóm és a Megváltóm.

Ének: „Ő elküldte Fiát”
(GyÉ, 20–21.)

Tanítási ötlet:  A gyere
kek jobban megértik a tano
kat, ha olyan valamihez 
kötjük azokat, amit már 
tudnak. Az egyes leckék 
 elején idézzétek fel az előző 
héten tanított tant, és kap
csoljátok hozzá az adott na
pon tanítandó igazságokat.

Tanulás  
mozgás által
A gyerekek jobban 

tanulnak és hosszabb 
ideig emlékeznek, ha 

mozgásos tevékenységgel 
ragadjuk meg a 

figyelmüket.
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Útmutató a zenei vezetőnek

Segítsd elő a megértést! Oszd csoportokra 
a gyerekeket, és mindegyik csoportnak adj egy 
képet a feltámadáshoz kapcsolódó eseményről 
(használhatod például a következőket: a ke-
resztre feszítés, Krisztus temetése, az üres sír-
bolt, Mária és a feltámadt Úr, Jézus megmutatja 
sebeit a tanítványainak). Kérd meg a csoporto-
kat, hogy ne mutassák meg a többieknek a náluk 

lévő képet. Minden csoport mondjon valamit a 
náluk lévő képről, mely segít a többieknek kita-
lálni, milyen eseményt ábrázol a kép. Ha sikerült 
kitalálni, mutassák meg a képet a többi csoport-
nak. Magyarázd el, hogy mivel Jézus Krisztus 
feltámadt, mi is mindannyian fel fogunk 
támadni.

Vedd fontolóra a következőket, hogy segíts a gye-
rekeknek az „Ő elküldte Fiát” (GyÉ, 20–21.) 
megtanulásában:

• Éneklés közben a gyerekek számolják meg az 
ujjaikon, hányszor hangzik el az énekben a 

küldeni szó, vagy álljanak fel, amikor kérdést 
énekelnek, és üljenek le, amikor választ.

• Oszd a gyerekeket két csoportra. Az egyik 
 csoport énekelje a kérdéseket, a másik csoport 
pedig a válaszokat.

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

Beszéljétek meg, milyen érzés lehetett az embernek 
a gödörben lenni, majd milyen érzés lehetett, ami-
kor megmentették. Mondd el a gyerekeknek, hogy 
amikor valami rosszat teszünk vagy bűnt követünk 
el, az olyan, mintha mély gödörbe esnénk, ahonnan 
egyedül nem tudunk kimászni. Mutasd meg Jézus 
képét, és mondd el a gyerekeknek, hogy ahhoz ha-
sonlóan, miként ezt az embert valaki kisegítette a 
gödörből, Jézus Krisztus is segíthet nekünk, és meg 
tud minket szabadítani, hogy visszatérve újra 
Mennyei Atyánkkal élhessünk.

Ösztönözz az alkalmazásra! Kérd meg a 
 gyerekeket, hogy olvassák el az Alma 7:11–12-t, és 
nézzék meg, mit tett értünk Jézus. Kérj meg néhány 
gyereket, hogy mondja el, mit talált. Mondd el a gye-
rekeknek, hogy Jézus megérti, amikor megbántott-
nak vagy szomorúnak érezzük magunkat, amikor 
félünk, vagy betegek vagyunk. Segíthet nekünk felül-
kerekedni ezeken a dolgokon. Írd fel a táblára a kö-
vetkező kijelentéseket:

Hálás vagyok a Szabadítóért, mert  .

A Szabadító segíteni fog nekem, hogy  .

Kérj meg néhány gyereket, mondják el, hogyan fe-
jeznék be ezeket a mondatokat, vagy kérd meg a 
gyerekeket, hogy mondják el válaszaikat a mellet-
tük ülőnek.

Segítsd elő a megértést! Mondd el a gyere-
keknek, hogy a szentírásokban sok történet szól 
olyan emberekről, akik áldottnak érezték magukat 
az engesztelés miatt. Mondj el néhány ilyen törté-
netet. Ide tartozhat a fiatalabb Alma (lásd Alma 
36:5–27), Pál (lásd Csel. 8:1–3; 9:1–20), vagy 
Énós (lásd Énós 1:1–8). A történet elmesélése 
után idézzétek fel azt a gyerekekkel. Dobj papír-
galacsint az egyik gyereknek, és kérd meg, hogy 
mondjon el egy részletet a történetből. Kérd meg a 
gyermeket, hogy dobja vissza neked a papírgala-
csint. Folytassátok ezt mindaddig, amíg a gyere-
kek meg nem említik a történet legfontosabb 
részeit. Oszd meg a bizonyságod az engesztelésről.

A gyerekek szeretnek  
részt venni a tanulásban

A közös tevékenység megtervezésénél 
gondold át, hogyan vonhatnál be 

minél több gyereket a tanulási 
tevékenységekbe. Ez a tevékenység 

például nemcsak egy-két gyermeket, 
hanem gyerekek egész kis csoportját 

képes bevonni a tevékenységbe.

Tanítási ötlet:   
A gyerekek mozgás és te
vékenység által tanulnak. 
Amikor történetet mesélsz, 
vond be őket azáltal, hogy 
egyszerű cselekvéseket és 
mozdulatokat végeztetsz ve
lük. Valamely tevékenység 
végén segíthetsz nekik felké
szülni a következő tanítási 
részre például úgy, hogy áhí
tatos légkört teremtve lezár
játok az adott tevékenységet 
vagy játékot. Például csende
sen elénekelhettek az egyik 
énekből néhány sort. Vagy 
tárd ki a karod, és mondd, 
hogy figyeljenek rád, miköz
ben énekelnek. Kérd meg 
őket, hogy énekeljenek egyre 
halkabban, minél közelebb 
viszed egymáshoz a kezei
det. Köszönd meg az 
áhítatukat.
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Mutasd be a tant! Írd fel a következő szavak 
mindegyikét egy külön papírcsíkra. A prófétákat, 
Isten, hívja, el. A papírcsíkokat add oda négy gye-
reknek. Állítsd a gyerekeket az elemis osztály elé 
úgy, hogy a szavak ne legyenek helyes sorrendben. 
Kérd meg a többieket, hogy tegyék a szavakat a 
megfelelő sorrendbe. Ismételjétek el közösen a 
mondatot.

Segítsd elő a megértést! Készíts rávezető 
mondatokat azzal kapcsolatban, hogyan hívta el Isten 
Mózest, Lehit, valamint Joseph Smitht. Mózes eseté-
ben például lehetnek ezek a rávezető mondatok: „Is-
ten hívott el, amikor egy égő bokorból szólt hozzám”; 
„Isten elhívott a Biblia első öt könyvének megírására”; 
és „Isten elhívott, hogy népét kihozzam Egyiptom-
ból”. Válassz ki a három prófétához három gyermeket, 
és kérd meg őket, hogy mondják el a rávezetéseket az 
osztálynak. Kérd meg a gyerekeket, hogy ha szerintük 
tudják, ki az adott próféta, akkor emeljék fel a kezü-
ket. A gyerekek mondják meg együtt a választ. Az 

egyes próféták beazonosítását követően olvassatok fel 
egy szentírást arról a prófétáról (Mózes: 2 Mózes 3:4–
5; Lehi: 1 Nefi 1:5–6; Joseph Smith: Joseph Smith tör-
ténete 1:16–17). Mutass rá, hogy Mózest Isten hívta 
el, Lehit Isten hívta el, és Joseph Smitht is Isten hívta 
el. Mondd meg a gyerekeknek, hogy minden prófétát 
Isten hív el.

Ösztönözz az alkalmazásra! Kérdezd meg a 
gyerekektől, hogy ki ma a prófétánk. Mutasd meg az 
egyház jelenlegi elnökének a képét. Magyarázd el, 
hogy őt Isten hívta el. A gyerekek az osztályuk al-
kotta csoportokban beszéljék meg, hogyan követhe-
tik a jelenlegi prófétát. Minden osztályból kérj meg 
egy gyereket, hogy jöjjön ki a többiek elé, és játsszon 
el egy olyan dolgot, amiről a csoportjában beszéltek. 
Kérd meg a többi gyereket, hogy találják ki, mit ját-
szik el. Kérd meg a gyermeket, mondja el, hogyan 
hoz majd áldást az életébe, ha ily módon követi a 
prófétát.

2. hét: A próféták bizonyságot tesznek Jézus Krisztusról.

Március Isten prófétákon  
keresztül szól hozzánk
„A mint szólott az ő szent prófétáinak szája által, kik eleitől fogva voltak” (Lukács 1:70).

Az itt megadott ötleteket egészítsd ki a sajátjaiddal. Tervezd meg, hogy milyen módokon 
tudod bemutatni a tant a gyermekeknek, és segíts nekik megérteni és alkalmazni azt az 
életükben. Tedd fel magadnak a kérdést: „Mit tegyenek a gyermekek, hogy tanulhassanak, 
és hogyan segíthetek nekik érezni a Lelket?”

1. hét: A prófétákat Isten hívja el.

Ének:  
„Kövesd a prófétát!”
(GyÉ, 58–59.)

Tanítási ötlet:  A gye
rekek érezni fogják a Lel
ket, amikor az evangéliumi 
tantételekről elmondják, 
hogy szerintük mit jelente
nek. Szóban, alkotással 
vagy énekkel is kifejezésre 
juttathatják azt, amit 
tanultak. 

6

Segítsd elő a megértést! A közös foglalkozás 
előtt helyezd el Jézus Krisztus képét a táblán, és 
takard le a következő próféták képeivel: Ésaiás, 

Keresztelő János, Nefi és Joseph Smith. Minden 
osztálynak adj ki egyet a következő szentírások-
ból: Ésaiás 9:6; Márk 1:6–8; 2 Nefi 25:26; Tan és a 

Mutasd be a tant!
Amikor valamilyen 

tevékenységet végeztek, 
egyértelműen mutasd be 
az éppen tanított tant. Ez 
segít a gyerekeknek, hogy 
könnyebben megértsék és 

jobban alkalmazzák.
A prófétákat 

Isten 

hívja 

el

Kattints ide
a szócsíkokért!
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3. hét: A próféta követése biztonságot ad.

Segítsd elő a megértést! Mutasd meg Mózes 
képét, és mondd el, hogy Mózes olyan próféta volt, 
aki biztonságos helyre vezette a népét. Magyarázd 
el, hogy az izráeliták a fáraónak, Egyiptom kirá-
lyának a szolgaságában voltak, és az Úr azt 
mondta Mózesnek, hogy vezesse ki őket Egyip-
tomból (lásd 2 Mózes 3:10). Mondd el a történetet 
a 2 Mózes 14-es fejezetből, és kérd meg a gyereke-
ket, hogy játsszák el veled. Például: „A nép követte 
Mózest a pusztában (járjatok egy helyben). Elérkez-
tek a tengerhez (karjaitokkal utánozzátok a hullámok 
mozgását). Az emberek hátranéztek (nézzetek hátra) 
és látták, hogy a fáraó és serege követik őket (com
botokon tapsolva utánozzátok a vágtató lovak hangját). 

Megijedtek (arcotok tükrözzön félelmet).” Olvasd fel 
a 2 Mózes 14:13-es verset, majd folytasd a történe-
tet. „Az Úr azt mondta Mózesnek, hogy emelje fel 
a pálcáját (tegyetek úgy, mint aki felemel egy pálcát), 
és a tenger kettévált (tárjátok szét a karjaitokat). A 
nép követte Mózest, és száraz talajon, biztonság-
ban átértek a tenger túlpartjára (járjatok egyhely
ben). Amikor a fáraó serege követni próbálta őket, 
az Úr azt mondta Mózesnek, hogy nyújtsa ki ke-
zét, és a vizek újra összecsaptak (zárjátok össze a 
karjaitokat). A fáraó serege a tengerbe fulladt. A 
nép azonban biztonságban volt, mert követték a 
prófétát.”

4. hét: Isten prófétákon keresztül szól hozzánk.

Gondold át, hogyan idézhetnétek fel azokat a ta-
nokat, melyeket a gyerekek ebben a hónapban a 
közös foglalkozáson tanultak. Például:

• Esetleg kibővítve megismételhettek néhány 
olyan tevékenységet, melyeket a korábbi közös 
foglalkozás alkalmával csináltatok.

• Mutasd meg a gyermekeknek a mai próféta ké-
pét, ezt mondva: „Ha tudjátok, ki ő, emeljétek 

fel a kezeteket!” Kérd meg a gyerekeket, hogy 
súgják meg a nevét a szomszédjuknak. Kérj meg 
több gyermeket is, hogy beszéljen a prófétával 
kapcsolatos érzéseiről.

• Énekeljétek el a „Kövesd a prófétát!” (GyÉ, 58–
59.) című ének refrénjét, míg a gyerekek el-
játsszák, mit tesznek, amivel követik a prófétát.

szövetségek 76:20–24. A gyerekek olvassák el a 
szentírást az osztályukkal, és nevezzék meg, me-
lyik próféta tesz éppen bizonyságot, és miről ta-
núskodik Jézus Krisztussal kapcsolatban. Az 
egyik osztály mutasson rá azon próféta képére, 
akiről olvastak, és mondják el az Eleminek, amit 

tanultak. Ekkor vedd le az adott próféta képét a 
tábláról. Tegyétek meg ugyanezt a másik három 
prófétánál is. Mutass rá Krisztus képére, és mondd 
el a gyerekeknek, hogy minden próféta Jézus 
Krisztusról tesz tanúbizonyságot.

Mit tegyenek majd  
a gyerekek, hogy 
tanulhassanak?

Tedd fel magadnak ezt a kérdést, 
amikor olyan tevékenységeket 
készítesz elő, melyek azáltal 

segítenek majd a gyerekeknek a 
tanulásban, hogy részvételt 

biztosítanak számukra az órán. 
Ezen a képen például a gyerekek 

eljátsszák azt a történetet,  
amikor Mózes kettéválasztja  

a Vörös-tengert.

Tanítási ötlet:  Ha a 
gyerekekkel olvastatsz  
a szentírásaikból, az kihang
súlyozza a szent írások fon
tosságát, és meghívja a 
Lelket. Ha lehet, legalább 
egy utalást keressenek ki a  
gyerekek veled együtt. Segít
hetsz a gyerekeknek az uta
lás kikeresésében, ha 
megadod az oldalszámot, és 
megmutatod a verset a te 
szentírásaidban. Esetleg 
együtt is felolvashatjátok a 
verset.

Tanítási ötlet:  Ebben a 
hónapban a következő taní
tási módszereket használtad: 
szavak kibogozása, szentírá
sok olvasása, ötletek megbe
szélése és eljátszása, képek 
megtekintése, mozgásos te
vékenységben való részvétel 
és korábbi tevékenységek feli
dézése. Gondold át, hogyan 
használhatod ezeket a mód
szereket más leckékhez is.

7
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Segítsd elő a megértést! Titkosírással írd fel  
a táblára: Isten hatalma (betűk helyett használhatsz 
például szimbólumokat). Kérdezd meg, hogy el 
tudja-e olvasni valaki az üzenetet. Írd fel a táblára a 
titkosírás kulcsát, hogy melyik szimbólum melyik 
betűt helyettesíti, és a gyerekek csoportokban dol-
gozva fejtsék meg az üzenetet. 

(Emlékeztesd a gyerekeket, hogy ne kiabálják be a 
választ.) Olvassátok fel együtt a kifejezést. Olvassá-
tok el a Tan és a szövetségek 1:29-es versét. Magya-
rázd el, hogy Joseph Smith az Úr segítsége nélkül 
nem tudta volna elolvasni az aranylemezeken lévő 
írást. Kérd meg a gyerekeket, hogy mondják el, 
amit arról tudnak, hogy Joseph Smith hogyan tudta 
lefordítani a Mormon könyvét. Kérj meg több gyer-
meket is, hogy beszéljenek a Mormon könyvével 
kapcsolatos érzéseikről.

2. hét: Joseph Smith Isten hatalma által lefordította a Mormon könyvét.

Mutasd be a tant! Mondd el a gyerekeknek, 
hogy amikor Jézus Krisztus a földön élt, megalapí-
totta az egyházát. Ma ezt az egyházat az ősi egyház-
nak nevezzük. Magyarázd el, hogy nem sokkal 
Jézus halála után evangéliuma elvétetett a földről, 
és csak sok évvel később lett visszaállítva Joseph 
 Smithen keresztül. Készíts négy szócsíkot, és írd 
 rájuk a következő mondatokat:

 1.  Joseph Smith azt olvasta a Bibliában: „Ha pedig 
valaki közületek    

 , kérjen Istentől.” (Joseph Smith 
 története 1:11)

 2.  Joseph Smith félrevonult az  , hogy 
 . (Joseph Smith története 1:14)

 3.  Joseph  oszlopot látott a feje felett.  
(Joseph Smith története 1:16)

4. Mennyei Atya Jézus Krisztusra mutatva  
azt mondta: „Ez az én   .”  
(Joseph Smith története 1:17)

Oszd négy csoportra a gyerekeket, és mindegyik 
csoportnak adj oda egy szócsíkot. Kérd meg őket, 
hogy olvassák el a szentírást, és találják meg a hi-
ányzó szavakat. Ezeket még ne írják le a papírra, 
 hanem súgják meg egymásnak. A gyerekek adják 
 tovább a náluk lévő szócsíkot a következő csoport-
nak, és folytassátok ezt mindaddig, amíg minden 
csoport meg nem találta a válaszokat. (Válaszok: 
1. híján van a bölcsességnek; 2. erdőbe, imádkoz-
zon; 3. fény; 4. Szeretett Fiam)

Segítsd elő a megértést! Használhatod a 
bölcsődei kézikönyv, a Nézzétek kicsinyiteket! te-
vékenységeit, szemléltetőeszközeit és bábjait, hogy 
segíts a gyerekeknek megérteni: Mennyei Atyánk és 
Jézus Krisztus megjelentek Joseph Smithnek (lásd 
88–91. oldal).

Április Jézus Krisztus Joseph Smithen keresztül 
visszaállította az evangélium teljességét
„Hiszünk ugyanabban a szervezetben, ami az ősi egyházban is létezett” (Hittételek 1:6).

Az itt megadott ötleteket egészítsd ki a sajátjaiddal. Tervezd meg, hogy milyen módokon 
tudod bemutatni a tant a gyermekeknek, és segíts nekik megérteni és alkalmazni azt az 
életükben. Tedd fel magadnak a kérdést: Mit tegyenek a gyermekek, hogy tanulhassanak, 
és hogyan segíthetek nekik érezni a Lelket?”

1. hét: Mennyei Atyánk és Jézus Krisztus megjelentek Joseph Smithnek.

Ének: „Jézus Krisztus 
egyháza”
(GyÉ, 48.)

Mutasd be a tant!
Egyértelműen mutasd be az éppen tanított 

tant. Ez segít a gyerekeknek, hogy könnyebben 
megértsék és jobban alkalmazzák. Gondold át, 

hogyan jelenítheted meg a gyermekek szeme 
előtt a tan szavait, és hogyan tudod azokat az 

eszükbe vésni.

Tanítási ötlet: Csopor
tokra osztva több gyermek is 
aktívan részt tud venni a te
vékenységben. Gondold át, 
hány gyerek van az Elemi
ben, és hány csoportra lesz 
szükség ahhoz, hogy minde
gyik gyerek aktívan részt 
 vehessen a tevékenységben 
(lásd 1. hét).

_ _ _ _ _
 ▲ ◆ ● ✖ ✱

_ _ _ _ _ _ _
 ❤ ▼ ● ▼ ✔ ✤ ▼ 

N  =  ✱
T  =  ●
L  =  ✔

S  =  ◆
I  =  ▲
E  = ✖

A  = ▼
H  = ❤
M  = ✤
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Útmutató a zenei vezetőnek

3. és 4. hét: Jézus Krisztus Joseph Smithen keresztül állította vissza  
az evangéliumot.

Vedd fontolóra a következőket, hogy segíts a gye-
rekeknek a „Jézus Krisztus egyháza” című ének 
(GyÉ, 48.) megtanulásában:

• Kérd meg a gyerekeket, álljanak fel, ha családba 
tartoznak. Ismételjétek el ezt más közösségek 
megnevezésével is, például: csapat, klub, egyház. 

A gyerekek magyarázzák el, mit jelent tartozni 
valahova (fontos része vagy valaminek). Vezesd 
be az éneket azzal, hogy megmutatod Jézus 
Krisztus képét, és a gyerekekkel közösen elolvas-
tatod a Tan és a szövetségek 115:4-es versét.

• Vezesd elő az ének mondanivalóját azzal, hogy 
a gyerekeknek kérdéseket teszel fel, majd el-
énekled az oda tartozó részt, és megkéred őket, 
hogy figyeljenek a benne lévő válaszra. (Például: 
Hova tartozom, minek vagyok a tagja? Mit isme-
rek ebből adódóan, amit hittel követek? Kiben 
hiszek, mit tisztelek, mit teszek?) Ezt követően 
énekeltesd el a gyerekekkel az egyes részeket. 
Folytassátok ezt mindaddig, amíg a gyerekek az 
egész éneket meg nem tanulták.

• Oszd két csoportra az Elemit. Az első csoport 
énekelje az egyes szövegrészek első felét, melyek 
a „minek?”, „mit?”, „hogyan?” stb. kérdésre fe-
lelnek (például Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus 
Krisztus Egyháza…, az Úr tervét…), a másik 
csoport pedig a cselekvést rejtő kifejezéseket 
(például: tagja vagyok én…, nagy hittel köve
tem…). Váltsatok csoportot és ismételjétek meg 
a tevékenységet.

Ezen tevékenység során 
használhatsz esetleg egy ehhez 
hasonló rajzot. Ha sok gyerek 
van az Elemiben, akkor vedd 

fontolóra, hogy a gyerekek  
kis csoportokban végezzék  

el ezt a tevékenységet.

Tanítási ötlet:  
Mennyei Atyát és Jézus 
Krisztust ne jelenítsétek 
meg a történet eljátszása 
során.

Tanítási ötlet:  A taní
tásod során használj fel ele
mis énekeket. Ez segíteni 
fog a gyerekeknek, hogy 
emlékezzenek a tanultakra. 
„A zenén keresztül képesek 
vagyunk nagyon gyorsan 
megérezni és megtanulni… 
olyan lelki dolgokat, melye
ket máskülönben csak na
gyon lassan tanulnánk 
meg” (Boyd K. Packer, 
TNNE, 45–46.).

Mutasd be a tant és segítsd elő a 
 megértést! Emlékeztesd a gyerekeket, hogy 
nem sokkal Jézus halála után evangéliuma elvéte-
tett a földről, és később Joseph Smithen keresztül 
állította vissza az evangéliumot. Magyarázd el, 
hogy a visszaállítás azt jelenti: újra helyére tenni, 
ami utalhat egyfajta összerakásra is, mely elvezet 
az eredeti állapothoz. Készítsd el az egyház egy-
szerűsített rajzát az itt látható feliratokkal 
(lásd  Efézusbeliek 2:20; 4:11–13). 
Magyarázd el, hogy amikor Krisz-
tus a  földön volt, megalapította az 
egyházát. Amikor a hitehagyásról 
tanítasz, vágd darabokra a ké-
pet. A gyerekek rakják össze 
(állítsák vissza) a képet, míg a 
zongorista eljátssza az „Egy 

tavaszi napon” című éneket (GyÉ, 57.). Énekeljétek 
el együtt a harmadik versszakot.

Segítsd elő a megértést! Kérd meg az egyház-
község néhány tagját, hogy jöjjenek be az Elemibe, 
és játsszanak el olyan személyeket, akik részt vettek 
a visszaállításban (például Joseph Smith [lásd Joseph 
Smith története 1:8–20], Moróni angyal [lásd Joseph 
Smith története 1:29–35, 42–49], a három tanú 
[lásd „A három tanú bizonyságtétele”], vagy 
 Keresztelő János [lásd T&Sz 13]). Ha szeretnének, 
viselhetnek egyszerű jelmezt. Oszd csoportokra a 
gyerekeket. Kérd meg a látogatókat, hogy mondják 
meg, kik ők, majd a gyerekek mondják meg, mit 
tudnak róluk. A látogatók mondják el azon emberek 
tanúbizonyságát, akit játszanak.Sz

en
tír

ás
ok

Kinyil
atk

ozta
tás Szertartások

Szentlélek Papság

Jézus Krisztus Apostolok Próféták

Kattints ide a rajzért!
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Segítsd elő a megértést, és ösztönözz az 
alkalmazásra! Magyarázd el, hogy Jézus Krisz-
tus jóvoltából bűnbánatot tarthatunk, ha valami 
rosszat tettünk. A bűnbánat azt jelenti, hogy felha-
gyunk a bűnnel, és Isten felé fordulunk. Mondd 
el, hogy a bűnbánathoz hozzá tartozik a dolog 
megbánása, a bocsánatkérés, a rossz jóvátétele, va-
lamint az, hogy nem ismételjük meg. Röviden be-
széljétek meg ezeket a lépéseket, kihangsúlyozva 

azt, ahogyan a Szabadító segíthet nekünk. Oszd 
csoportokra a gyerekeket, és mindegyik csoport-
nak adj oda egy esettanulmányt. Olvassák fel az 
esettanulmányt, és beszéljék meg, hogyan tartaná-
nak bűnbánatot. Például: valaki felmérgesedik és 
megüti a testvérét. Mit tegyen? Fejezd ki háládat 
azért, hogy Jézus Krisztus lehetőséget adott ne-
künk a bűnbánatra.

2. hét: Bűnbánatot tarthatok.

Mutasd be a tant! Tedd ki Jézus Krisztus ké-
pét a táblára. Rajzolj egy négy fokból álló lépcsőt, 
amely a képhez vezet. Mondjátok el együtt a ne-
gyedik hittételt, és kérd meg a gyerekeket, hogy 
nevezzék meg az evangélium első tantételeit és 
szertartásait, amíg te felírod ezeket a megfelelő 
lépcsőfokokra. Ujjaitokon számoljatok, amint ki-
mondjátok az egyes tantételeket és szertartáso-
kat. Gondold át, hogyan segíthetsz a gyerekeknek 
a negyedik hittétel memorizálásában.

Segítsd elő a megértést! Énekeljétek el az „A 
hit” című éneket (GyÉ, 50–51.). Készíts szócsíkokat, 
amelyekre felírod a második versszak mondatait. 
Oszd négy csoportra a gyerekeket, és mindegyik cso-
portnak adj oda egy szócsíkot. A versszak sorrendjé-
ben haladva álljon fel az éppen soron következő 
csoport, és énekelje el a nála lévő sort. A csoportok 
cseréljenek szócsíkot, és folytassátok ezt mindaddig, 
amíg minden csoport minden sort el nem énekelt. 
Kérd meg a gyerekeket, hogy játsszák el, mivel tud-
nak engedelmességet mutatni. (Ezt csoportokban, 

 illetve az elemis osztály egészével is elvé-
gezhetitek.) Mesélj a gyerekeknek egy 
olyan élményedről, amely megerősítette a 
Jézus Krisztusba vetett hitedet.

Május Az evangélium tantételei és szertartásai 
Jézus Krisztushoz vezetnek engem
„Hisszük, hogy ezek az evangélium első tantételei és szertartásai: első, az Úr Jézus 
Krisztusba vetett hit; második, bűnbánat; harmadik, alámerítéssel történő keresztelés a 
bűnök bocsánatára; negyedik, kézrátétel a Szentlélek ajándékáért (Hittételek 1:4).

Az itt megadott ötleteket egészítsd ki a sajátjaiddal. Tervezd meg, hogy milyen módokon 
tudod bemutatni a tant a gyermekeknek, és segíts nekik megérteni és alkalmazni azt az 
életükben. Tedd fel magadnak a kérdést: „Mit tegyenek a gyermekek, hogy tanulhassanak, 
és hogyan segíthetek nekik érezni a Lelket?”

1. hét: A Jézus Krisztusba vetett hitem megerősödik, amikor 
engedelmeskedek.

Általad választott 
ének a Gyermekek 
énekeskönyvéből

Használd a táblát!
A tábla hatékony tanítási 

eszköz lehet. Egyszerű 
vonalrajzok is hatékonyan 
segíthetnek az evangéliumi 
tantételek megtanításában.

Tanítási ötlet:  Ha arra 
kéred fel a gyerekeket, hogy 
kis csoportoknak mesélje
nek el valamit, azzal több 
gyereknek adsz lehetőséget 
a részvételre. A közös fog
lalkozás idején a gyerekek 
már eleve osztályok szerint 
ülnek. Ezeket a csoportokat 
használhatod kiscsoportos 
tevékenységekhez. Az osz
tálytanítók segíthetnek 
részvételre biztatni és áhí
tatos légkört fenntartani.

Szentlélek

Keresztelés

Bűnbánat

Hit Jézus Krisztusban
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4. hét: Amikor konfirmálnak, elnyerem a Szentlélek ajándékát.

Mutasd be a tant! Az ígéret mibenlétének be-
mutatásához kérj meg két gyermeket, hogy állja-
nak ki az osztály elé. Az egyik gyerek mondja azt: 
„Megígérem, hogy  (odaadom neked a 
könyvem), ha meg ígéred, hogy  (visszaa-
dod).” A második gyerek egyezzen bele, és karol-
jon bele az első gyerekbe. Magyarázd el, hogy a 
szövetség két irányú ígéret Isten és miköztünk. A 
tábla egyik felére írd fel: „Isten azt ígéri”, a másik 
felére pedig: „Mi azt ígérjük”. Magyarázd el, hogy 
amikor megkeresztelkedünk, ígéreteket teszünk 
Istennek, és Ő is ígéreteket tesz nekünk.

Segítsd elő a megértést! Külön papírlapokra 
előre írd fel a következő ígéreteket és énekeket: 
Magunkra vesszük Jézus Krisztus nevét („Jézus 
Krisztus egyháza” [GyÉ, 48.]); Mindig emlékezni 

fogunk rá („Tudom, hogy Atyám él” [GyÉ, 8.]); Be-
tartjuk a parancsolatokat („Tartsd meg a törvényt” 
[GyÉ, 68–69.]); Lelke velünk lesz („A Szentlélek” 
[GyÉ, 56.]); Visszatérve vele élhetünk („Isten gyer-
meke vagyok,” 3. versszak [GyÉ, 2–3.]). Tedd a pa-
pírlapokat egy dobozba. Egy gyerek húzza ki az 
egyiket, és olvassa fel az ígéretet. Kérdezd meg 
tőle: „Ki teszi ezt az ígéretet, Isten vagy mi?” Írd fel 
az ígéretet a táblára a megfelelő felirat alá. A gyere-
kek énekeljék el az éneket, és adják körbe a do-
bozt, míg véget nem ér az ének. Akinél az ének 
végén ott van a doboz, az húzza ki a következő la-
pot. Ismételjétek meg ezt az énekek mindegyiké-
vel. Ismételd el az ígéreteket, és tegyél 
tanúbizonyságot a keresztelési szövetség 
fontosságáról.

Mutasd be a tant! Mutass egy olyan képet, ame-
lyen egy gyermeket konfirmálnak, és kérdezd meg a 
gyerekektől, hogy mi történik éppen. Kérdezd meg: 
„Mi a Szentlélek ajándéka?” Hangsúlyozd ki, hogy a 
Szentlélek ajándéka annak joga, hogy a Szentlélek 
mindig velünk lehet. Énekeljétek el „A Szentlélek” 
című éneket (GyÉ, 56.).

Segítsd elő a megértést! Kérj meg egy mel-
kisédeki papságviselőt, hogy jöjjön be az Elemibe. 

Adj ki kérdéseket néhány gyereknek, például ilye-
neket: Milyen papságot viselsz? Hogyan kaptad 
meg a papságot? Hogyan konfirmálsz valakit az 
egyház tagjává? Mit jelent a „kézrátétel”? Mit jelent 
az, hogy „fogadd be a Szentlelket”? Hogyan segíthet 
nekem a Szentlélek? Kérd meg a gyerekeket, hogy 
meséljenek olyan élményekről, amikor a Szentlélek 
segített nekik, és mondják el, hogyan tette ezt.

3. hét: Amikor megkeresztelkedek, szövetséget kötök Istennel.

A gyerekek mint 
szemléltetőeszközök
Ha szemléltetőeszközökként 

használod a gyerekeket,  
az megragadja a figyelmüket, 
és felkészíti őket a tanulásra. 

Ez a közös foglalkozás 
például azzal kezdődik, hogy 

gyermekek szemléltetik az 
ígéret fogalmát.

Tanítási ötlet:  Amikor 
a gyerekek elmondják az 
evangélium iránti érzé seiket, 
az meghívja a Lelket. Segíts a 
gyerekeknek megérteni, hogy 
a békesség és a szeretet ére
zése, melyet éreznek, a 
Szentlélektől ered. A 4. hét 
közös foglalkozásának közép
pontjában az álljon, amikor a 
gyerekek mesélnek arról, 
 hogyan segített nekik a Szent
lélek. Győződj meg róla, hogy 
áhítatos légkört teremtesz, 
ahol erre sor kerülhet.
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Mutasd be a tant! Csendben mondd azt: „Min-
denki, aki hallja a hangomat, tegye az orrára az uj-
ját. Mindenki, aki hallja a hangomat, tegye a fejére 
a kezét.” Folytasd halkan a különböző testrészek 
megnevezésével, míg minden gyermek oda nem fi-
gyel rád! Befejezhetitek azzal, hogy megkéred őket, 
fonják össze a karjukat. Mondd el, hogy bár csen-
desen beszéltél, a gyermekek képesek voltak meg-
hallani a hangodat és követni az utasításaidat 
akkor, amikor figyelmesen hallgattak rád. Magya-
rázd el, hogy a Szentlélek csendes, vagyis szelíd, 
halk hangon szól hozzánk.

Segítsd elő a megértést! Kösd be az egyik 
gyerek szemét, és vezesd el a terem egy másik 

pontjára. Mondd neki azt: „Ha bízol bennem és hall-
gatsz rám, visszavezetlek téged a székedhez.” Halk 
hangon mondj neki utasításokat, amelyeket követve 
biztonságosan visszaérhet a székéhez. Kérdezd meg: 
„Miben hasonlít ez ahhoz, ahogyan a Szentlélek vezet 
minket?” Nefi eltört íja történetének elmesélésével 
mutasd meg, hogyan hasonlítható a Szentlélek a lia-
hónához (lásd 1 Nefi 16:18–32). Olyan mozdulato-
kat is használhatsz, amelyeket ezen vázlat más leckéi 
mutatnak be (lásd március 3. hetét, vagy augusztus 
4. hetét). Magyarázd el, hogy éppen úgy, ahogyan a 
liahóna hitük és szorgalmuk szerint vezette az embe-
reket, a Szentlélek is igazlelkűségünk szerint vezet 
minket, ha hallgatunk a hangjára.

2. hét: A Szentlélek szelíd, halk hangon szól.

Mutasd be a tant! Oszd a gyerekeket három 
csoportra, és segíts nekik az első hittétel memori-
zálásában. Mutass rá az egyik csoportra, és mond-
ják azt: „Hiszünk Istenben, az Örökkévaló 
Atyában”. Mutass egy másik csoportra, és mond-
ják azt: „és az Ő Fiában, Jézus Krisztusban”. 
 Mutass a harmadik csoportra, és mondják azt: 
„valamint a Szentlélekben”. Ismételjétek el úgy, 
hogy a csoportok mindig más szövegrészt monda-
nak. (A kisgyerekeket megkérheted, hogy ujjaikon 
számolják a három részt.) Magyarázd el, hogy az 
Istenség három tagja Mennyei Atya, Jézus Krisz-
tus, valamint a Szentlélek. Mondd el a gyerekek-
nek, hogy a Szentlélek húsból és csontból való 
test nélküli lélek.

Segítsd elő a megértést, és ösztönözz az 
alkalmazásra! Kérd meg a gyerekeket, hogy 
nyissák ki a szentírásaikat, és olvassák fel együtt a 
Tan és a szövetségek 130:22-es versét. Kérd meg 
őket, hogy ffigyeljék meg miben különbözik a 

Szentlélek az Atyától és a Fiútól. Olvasd fel a Tan és 
a szövetségek 8:2-es versét. A gyerekek mutassanak 
a fejükre, amikor az „elmédben” szóhoz érsz, majd 
a szívükre, amikor a „szívedben” szót mondod. 
Mondj példákat arra, ahogyan a Szentlélek az 
 elmédben és a szívedben szólhat hozzád (lásd 
 Galátziabeliek 5:22). Ha gondolod, a gyerekek is 
mesélhetnek olyan alkalmakról, amikor érezték a 
Szentlélek hatását.

Segítsd elő a megértést, és ösztönözz az 
alkalmazásra! Oszd a gyerekeket öt csoportra. 
Minden csoportnak adj oda egyet az alábbi szentírá-
sutalások közül. Keressék meg bennük, hogyan se-
gít nekünk a Szentlélek: János 14:26 (vigasztal és 
tanít); 2 Nefi 32:5 (megmondja, mit tegyünk); 
 Móziás 5:2 (megváltoztatja a szívünket); Moróni 
8:26 (reménnyel és szeretettel tölt el minket); Tan és 
a szövegségek 20:27 (bizonyságot tesz Krisztusról). 
Kérd meg az egyes csoportokat, hogy mondják el a 
többi elemis gyereknek, mit tudtak meg.

Június A Szentlélek minden dolgot illetően 
tanúskodik az igazságról
„És a Szentlélek hatalma által minden dolgot illetően tudhatjátok az igazat”  
(Moróni 10:5).

Az itt megadott ötleteket egészítsd ki a sajátjaiddal. Tervezd meg, hogy milyen módokon 
tudod bemutatni a tant a gyermekeknek, és segíts nekik megérteni és alkalmazni azt az 
életükben. Tedd fel magadnak a kérdést: „Mit tegyenek a gyermekek, hogy tanulhassanak, 
és hogyan segíthetek nekik érezni a Lelket?”

1. hét: A Szentlélek az Istenség harmadik tagja.

Ének: „A Szentlélek”
(GyÉ, 56.)

Tanítási ötlet:  Fontos, 
hogy a gyerekek a szent
írásokból tanuljanak meg 
evangéliumi igazságokat. 
Amikor szentírásokat olvas
tok, segíts a gyerekeknek 
odafigyelni. Még a kisgyere
keket is megkérheted, hogy 
fedezzenek fel egy vagy két 
megadott szót, amikor felol
vasol egy verset.



13

4. hét: A Szentlélek hatalma által minden dolgot illetően megtudhatjuk 
az igazat.

Segítsd elő a megértést! Kérd meg az egy-
házközség néhány tagját, hogy meséljenek törté-
neteket arról, hogy miként vezet és védelmez 
minket a Szentlélek. Személyes élményeikről is 
mesélhetnek, illetve elmondhatnak egy történetet 
a szentírásokból vagy az egyház történetéből (lásd 
például Az egyház elnökeinek tanításai: Wilford 
Woodruff [2004], 47–48.). Oszd csoportokra a 
gyerekeket. A beszélők menjenek körbe, amíg 
minden csoport minden történetet meg nem hall-
gatott. A helyváltoztatások idején a gyerekek dú-
dolják „A Szentlélek” (GyÉ, 56.) című éneket.

Segítsd elő a megértést, és ösztönözz az 
alkalmazásra! Oszd két oszlopra a táblát. Az 
egyik oszlop tetejére írd fel: „Fontos döntések”, a 
másik tetejére pedig „A Szentlélek meghívása”. A 
gyerekek töltsék ki az első oszlopot olyan döntések 
felsorolásával, melyeket életük során meghoznak. 
A második oszlopba pedig kerüljön az, amit azért 
tesznek, hogy meghívják az életükbe a Szentlelket, 
és segítséget kapjanak tőle ezekben a döntésekben.

3. hét: A Szentlélek vezethet és védelmezhet bennünket.

Leckék átalakítása
Alakítsd át a leckéket a 
gyerekek életkorának 
megfelelően. Használj 

ötleteket és tevékenységet 
egyéb jóváhagyott 

egyházi anyagokból, 
például a bölcsődei 

kézikönyvből vagy az 
egyházi folyóiratokból.

Használd a táblát!
A tábla hatékony tanítási eszköz. 

Használható a gyermekek 
üdvözlésére, kérdésfeltevésre, a 

tan meghatározására, az ötletek 
feljegyzésére, illetve történetek 
vagy fogalmak illusztrálására 

(lásd TNNE, 176–177.).

Tanítási ötlet:  A Lélek 
meghívásának egyik módja 
az, hogy lehetősé get adsz a 
gyerekeknek, hogy elmond
ják, mit tesznek majd, hogy 
az evangélium igazságai 
 szerint éljenek. Gondold át, 
hogyan adhatsz nekik lehető
séget minden közös foglalko
zás leckéje alatt.

Fontos döntések 

Tisztességesnek lenni

Megkeresztelkedni

Missziót szolgálni

A Szentlélek 
meghívása

Imádkozni

Eljönni az egyházi gyűlésekre

Olvasni a szentírásokat

Segítsd elő a megértést, és ösztönözz az 
alkalmazásra! Olvassátok el együtt a Moróni 
10:5-ös verset, és tegyél bizonyságot arról, hogy a 
Szentlélek segíthet nekünk az igazság megismeré-
sében. Mondd el a gyerekeknek, hogy időnként 
kellemes, békés érzést érezhetnek, amikor 
egyházi gyűlésen vannak, valamilyen 
kedves dolgot tesznek, imádkoz-
nak vagy a szentírásokat olvas-
sák. Magyarázd el, hogy ez a 
békés érzés a Szentlélek, 
amint tudatja velük, hogy 
ezek a dolgok igazak és he-
lyesek. Oszd a gyermekeket 
osztályok szerinti csopor-
tokra, és minden csoporttal 
végeztess el egyet a követ-
kező tevékenységek közül: 
(1) Játsszák el a kockás játé-
kot, mely a bölcsődei kézi-
könyv, Nézzétek kicsinyeiteket! 
29. és 31. oldalán található. 
(2) Meséljenek az élményeik-
ről, hogy miként segítette 

őket a Szentlélek. (Felkérheted először az egyes 
csoportok tanárait, hogy elsőként ők meséljenek 
egy élményükről.)
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Segítsd elő a megértést! Mutass meg a gye-
rekeknek egy pár bőrszandált (vagy olyan képet, 
amelyen Jézus szandált visel). Mondd el, hogy Jé-
zus ilyen lábbelit viselve „széjjeljárt jót tévén”. Írd 
fel a táblára a következőket: „Széjjeljárt jót tévén, 
mert az Isten vala ő vele” (lásd Csel. 10:38). A gye-
rekek ismételjék el veled együtt ezt a mondatot. 
Tedd ki a terem különböző helyeire a következő 
események képeit: Jézus megáldja a gyermekeket 
(lásd 3 Nefi 17:21–24), Jézus meggyógyítja a vak 
embert (lásd János 9:1–17), Jézus feltámasztja 

Jarius leányát a halálból (lásd Máté 9:18–19, 23–
25), és Jézus megvendégeli az ötezer embert (lásd 
János 6:5–14). Kérd meg a gyerekeket, hogy tegye-
nek úgy, mintha szandált húznának a lábukra, és 
menjenek oda az egyik képhez. Kérj meg több 
gyermeket is, hogy mondják el, mit csinál Jézus a 
képen. Majd kérd meg őket, hogy ismételjék el a 
„széjjeljárt jót tévén, mert az Isten vala ő vele” 
mondatot, mielőtt a következő képhez mennének. 
Ismételjétek el ezt mindegyik képpel.

2. hét: Jézus Krisztus széjjeljárt jót tévén.

Mutasd be a tant! Készíts el öt papírlapot, 
egyik oldalukon a meg adott szavakkal, a másikon 
pedig a vonatkozó szentírásutalással: Ne az én 
( Mózes 4:2); akaratom, (Lukács 22:42); hanem 
(3 Nefi 27:13); a tiéd (János 6:38); legyen! (János 
4:34). Oszd a gyermekeket öt csoportra, és minde-
gyik csoportnak adj egy papírlapot. Magyarázd el, 
hogy ezek a szentírások mind hasonló üzenetet 
hordoznak arról, hogy Jézus Krisztus miként élte 
az életét. Kérd meg a tanárokat, hogy segítsenek a 
 gyerekeknek a szentírás üzenetének megértésében. 
Az egyes csoportok mondják el, mit tanultak, és a 
papírjukat tegyék ki a táblára. Kérd meg őket, hogy 

segítsenek neked sorrendbe tenni a szavakat, majd 
olvassátok fel együtt a mondatot.

Ösztönözz az alkalmazásra! A gyerekek 
mondjanak példát arra, ahogyan Mennyei Atyánk 
parancsolatainak való engedelmeskedés által követ-
hetik Jézus Krisztus példáját. Minden gyerek írjon 
vagy rajzoljon egy papírcsíkra egy-egy ötletet. A pa-
pírcsíkokból alkoss láncot. Hangsúlyozd ki, hogy 
amint a láncot is hosszabbá teszi egy-egy engedel-
mes cselekedet, a hitünk is mindig nő, amikor 
engedelmeskedünk.

Július Követhetem Jézus Krisztus példáját
Jézus így szólt: „Jer, kövess engem” (Lukács 18:22).

Az itt megadott ötleteket egészítsd ki a sajátjaiddal. Tervezd meg, hogy milyen módokon 
tudod bemutatni a tant a gyermekeknek, és segíts nekik megérteni és alkalmazni azt az 
életükben. Tedd fel magadnak a kérdést: „Mit tegyenek a gyermekek, hogy tanulhassanak, 
és hogyan segíthetek nekik érezni a Lelket?”

1. hét: Jézus Krisztus mindig engedelmeskedett Mennyei Atyjának.

Ének: „Kövessetek”
Himnuszok, 64. sz.

Mutasd be a tant!
Amikor valamilyen 

tevékenységet végeztek, 
egyértelműen mutasd be 
az éppen tanított tant. Ez 
segít a gyerekeknek, hogy 

könnyebben megértsék  
és jobban alkalmazzák.

Tanítási ötlet:  Az 
Elemi idején a mozgás aktí
van bevonja a gyerekeket, és 
megtartja a figyelmüket. 
Alakítsd át a tevékenységeket 
az Elemi létszámának meg
felelően. Nagy létszámú 
 Elemiben például a 2. hét te
vékenységénél a gyerekeknek 
inkább helyben kell járniuk 
ahelyett, hogy odamennének 
a képekhez.

Tanítási ötlet:  A gyere
kek hatékonyabban tanulnak, 
ha több különböző tanítási 
módszert használsz fel. 
A 2. héten például a gyerekek 
rá mutattak a tanra, képeket 
néztek meg, és a tannal kap
csolatos mozgásos tevékeny
ségben vettek részt.

Ne az én 

akaratom, 

hanem 

a tiéd 

legyen!

Kattints ide a szócsíkokért!
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Útmutató a zenei vezetőnek

Segítsd elő a megértést! Írj fel a táblára két 
listát – az egyikben legyenek olyan szentírások, 
ahol Jézus követendő példát mutat nekünk, a má-
sikban pedig e szentírásokhoz kötődő dalok, de a 
listák elemei ne legyenek összepárosítva. Oszd cso-
portokra a gyerekeket. Adj minden csoportnak egy 
képet az általad felsorolt szentírásbeli események-
ről. Kérd meg az egyes csoportokat, hogy keresse-
nek a képhez a táblán felsoroltakból egy szentírást, 
valamint egy éneket. A csoportok sorban mutassák 
meg a náluk lévő képet, mondják el, milyen példát 
mutatott Jézus, majd vezessék az Elemit az ének 
eléneklésében. Használhatod a következőket:

• A gyermek Jézus a templomban, Lukács 2:42–
49, „Az Urat keresem” (GyÉ, 67.)

• Keresztelő János megkereszteli Jézust, Máté 
3:13–17, „A keresztelés” (GyÉ, 54–55.)

• Menjetek hát, Máté 28:19–20, „Hirdetjük igaz-
ságát” (GyÉ, 92–93.)

• Jézus meggyógyítja a nefitákat, 3 Nefi 17:7–9, 
„Veled megyek” (GyÉ, 78–79.)

Tegyél bizonyságot arról, hogy Jézus Krisztus az 
egyetlen tökéletes követendő példa számunkra.

Segítsd elő a megértést! Vágj ki papírból egy 
szívet, és írd rá: Szeressétek egymást! Tedd be a 
szentírásaidba a János 13:34-es vershez. Kérd meg 

az egyik gyereket, hogy lapozza át a szentírásaidat, 
és keresse meg a szívet. Mondd el, hogy ebben a 
szentírásban arról tanít Jézus, hogyan bánjunk má-

sokkal. A gyerekek keressék ki a 
János 13:34-et a saját szentírása-
ikban, és olvassák fel együtt. 

Esetleg minden gyereknek ad-
hatsz egy papírszívet, rajta a szentí-

rással, hogy beletegyék a saját 
szentírásaikba, és megkérheted őket, hogy csinálják 
meg ezt a tevékenységet a családjukkal is.

Ösztönözz az alkalmazásra! A gyerekek 
 alkossanak egy vagy több kört. (Ha nincs elég hely, 
akkor álljanak a gyerekek egymással szembenéző 
sorokba.) Adj minden csoportnak egy összekötött 
végű zsinórt, amelyre fel lett fűzve egy gomb. A 
gyerekek feszítsék ki a zsinórt, és adják tovább 
egymásnak a gombot, miközben eléneklik a 
„ Mindenkit szeress!” (GyÉ, 74.) című éneket. 
 Időnként állítsd meg az éneklést, 
és kérd meg a gombot tartó 
 gyereket (vagy gyerekeket), hogy 
mondja el, hogyan mutathatná ki 
mások iránt a szeretetét. Befeje-
zésként kérj meg néhány gyerme-
ket, hogy meséljenek egy olyan alkalomról,  
amikor mások szeretetet mutattak irántuk.

Vedd fontolóra a következőket, hogy segíts a gye-
rekeknek a „Kövessetek” (Himnuszok, 64. sz.) 
című ének megtanulásában:

• Biztasd a gyerekeket, hogy kövessék a mozdu-
lataidat, amint megérinted az orrod, megrázod 
a kezed, majd összefonod a karod. Mondd el 
nekik, hogy Jézust úgy követhetjük, ha azt 
tesszük, amit Ő is tett. Míg szól a zene, két ujjal 
üssék az ének ritmusát a tenyerükön.

• Készíts lábnyomokat, és írd rájuk az ének sza-
vait. Kérd meg a gyerekeket, hogy egyesével 
tegyék ki a táblára a lábnyomokat, míg te elé-
nekled, ők pedig elismétlik az egyes részeket. 
Rendezd úgy a lábnyomokat, hogy a Szabadító 
képéhez vezessenek.

3. és 4. hét: Jézus Krisztus példája megtanítja nekem, hogyan éljek.

A zenei vezetők úgy taníthatják meg a gyerekeknek az énekben rejlő tant, hogy felismertetik 
velük a szavak, a zene és a képi megjelenítés közötti kapcsolatot. A következő hetek során a 

gyerekek fokozatosan levehetik a lábnyomokat, míg az egész éneket meg nem tanulják.

„Kövessetek”

– így szólt Urunk;

Lába nyomában

kell járnunk,

Mert egyek

csak így lehetünk

Fiaddal, 

drága Istenünk.

Szeressétek 
egymást!

Kattints ide a lábnyomokért!
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Segítsd elő a megértést! Oszd csoportokra a 
gyerekeket. Kérj meg minden csoportban egy-egy 
tanárt, hogy olvasson fel vagy mondjon el egy olyan 
szentírásbeli történetet, amelyben Jézus meggyógyí-
tott valakit, például a két vakot (Máté 9:27–31), a te-
hetetlen embert (János 5:1–9), a tíz leprást (Lukács  
17:12–19), vagy a nemesember fiát (János 4:46–53). 
Kérd meg a gyerekeket, hogy rajzolják le a 

történeteket. Pár gyereket megkérhetsz, hogy mutas-
sák meg a rajzukat, és meséljék el a történetet a 
többi elemis gyereknek. Míg mesélnek, kérd meg 
őket, hogy képzeljék el, mit érezhettek a Jézus által 
meggyógyított emberek. Kérd meg a gyerekeket, 
hogy mutassák meg a rajzukat otthon a 
családjuknak.

2. hét: Jézus Krisztus meg tudja gyógyítani a betegeket.

Mutasd be a tant! Rajzolj fel a táblára öt kis vo-
nalat, a csodák szó betűinek. Kérd meg a gyereke-
ket, hogy próbálják meg kitalálni, mi lehet a szó. 
Írd be az első betűt, és kérd meg a gyerekeket, hogy 
próbálkozzanak újra, vajon mi lehet a szó. Írd be a 
második betűt, és kérd meg őket újra, hogy találják 
ki a szót. Ismételd el ezt a soron következő betűk 
beírásával, míg végül ki nem találják a szót. Mondd 
el a gyerekeknek, hogy a csoda olyan rendkívüli 
esemény, amelyet Isten hatalma idéz elő. Oszd cso-
portokra a gyerekeket. Minden csoportnak add oda 
a következő szócsíkokat: A csodák, megmutatják, 
hogy, Jézus Krisztusnak, hatalma, van, a föld, felett. 
A csoportok rakják helyes sorrendbe a szavakat.  

Segítsd elő a megértést! Saját szavaiddal 
mondd el annak történetét, amikor Jézus lecsendesí-
tette a tengert (Márk 4:36–39), és amikor megtöl-
tötte hallal a hálókat (Lukács 5:1–11). Kérd meg a 
gyerekeket, hogy végezzenek a történetekhez illő 
mozdulatokat (például a szél vagy a hullámok után-
zása, üres és teli háló behúzása). Minden történet 
kapcsán tegyél bizonyságot arról, hogy az miként 
mutatja meg Jézus Krisztus hatalmát a föld felett. 
A gyerekek beszéljék meg, hogyan segítettek ezek a 
csodák az embereken.

Augusztus Jézus Krisztus Isten Fia,  
és Ő a csodák Istene
„Mert íme, én Isten vagyok; és a csodák Istene vagyok; …és az emberek gyermekei 
között csak hitük szerint munkálkodom” (2 Nefi 27:23).

Az itt megadott ötleteket egészítsd ki a sajátjaiddal. Tervezd meg, hogy milyen módokon 
tudod bemutatni a tant a gyermekeknek, és segíts nekik megérteni és alkalmazni azt az 
életükben. Tedd fel magadnak a kérdést: „Mit tegyenek a gyermekek, hogy tanulhassanak, 
és hogyan segíthetek nekik érezni a Lelket?”

1. hét: Jézus Krisztus a csodák Istene.

Általad választott 
ének a Gyermekek 
énekeskönyvéből

Kiscsoportos munka
Ha csoportokban dolgoztok, 

az több gyermeket von be  
a tanulásba. A közös 

foglalkozás idején a gyerekek 
már eleve osztályok szerint 
ülnek. Ezeket a csoportokat 
használhatod a kiscsoportos 

tevékenységekhez.

Tanítási ötlet:   
A gyerekek cselekvés által ta
nulnak. Kérd meg a gyereke
ket, segítsenek egy történet 
eljátszásában. Mielőtt elmon
danád a történetet, gyakorold 
a gyerekekkel, hogyan fogják 
eljátszani. Ez lehetővé teszi a 
gyerekek számára azt, hogy 
figyelmesen hallgassák a tör
ténetet, amikor elmeséled.

Kattints ide a szócsíkokért!
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4. hét: A csodák azokat követik, akik hisznek.

Segítsd elő a megértést! Kérd meg az 
 egyházközség néhány tagját, hogy jöjjenek be  
az Elemibe, és röviden mondják el a következő 
 történeteket, mintha tanúi lettek volna az adott 
 eseménynek: Lázár feltámasztása (János 11:1–45); 
Jairus leányának feltámasztása (Márk 5:21–24,  
35–43); az özvegy fiának feltámasztása (Lukács 

7:11–16); valamint a feltámadás (János 20:1–18). Az 
egyházközségi tagok viselhetnek egyszerű jelmezt, 
például fejkendőt vagy köntöst. Biztasd őket az ar-
ról való bizonyságtételre, hogy Jézus Krisztusnak 
hatalma van a halál felett, és mindannyian fel fo-
gunk támadni.

Mutasd be a tant! Írd fel a táblára: Tan és a szö-
vetségek 63:9: „De íme, nem jelek által érkezik a 
hit, hanem a jelek azokat követik, akik hisznek.” 
Magyarázd el, hogy a jelek szó ebben a szentírásban 
azt is jelentheti, hogy csodák. Álljanak fel a gyere-
kek, és olvassák fel együtt a szentírást. Mutass rá a 
hit szóra. Magyarázd el, hogy a csodák nem mindig 
drámai események, és először hinnünk kell, csak 
azután ismerjük fel a csodákat az életünkben. Azt 
is magyarázd el, hogy ha van hitünk, az még nem 
jelenti azt, hogy nem fogunk bánatot, fájdalmat és 
szenvedést megtapasztalni, viszont Isten tudja, mire 
van szükségünk, és gondoskodni fog rólunk.

Segítsd elő a megértést! Mondd el saját sza-
vaiddal azt a történetet, amikor Mózes megkéri a 
 fáraót, hogy engedje ki Egyiptomból Isten népét 
(2 Mózes 7–10). Mielőtt hozzákezdenél a meséléshez, 
kérd meg a gyerekeket, hogy gyakorolják olyan han-
gok utánzását, vagy olyan mozdulatok végzését, ame-
lyek illenek a csapásokhoz. Például lengethetik a 
karjaikat, hogy utánozzák a folyó hangját; vakaróz-
hatnak, amikor tetvekről van szó; a teheneknél 
mondhatják, hogy „mú”; vagy nyögdécselhetnek, 

amikor a fekélyhez értek. Figyeljenek nagyon oda a 
gyerekek, míg elmondod a történetet. Mondd meg 
nekik, hogy amikor felemeled a kezed, kiadhatják a 
hangot, vagy mutathatják a mozdulatot, de amikor 
leengeded a kezed, akkor abba kell hagyniuk. Min-
den csapás után mondd el a gyerekeknek, hogy a fá-
raó még mindig nem volt hajlandó elengedni a népet. 
A fáraó sok csodát és jelet látott, azonban nem akart 
hinni Istenben. Állítsd szembe ezt a történetet egy 
olyan eset példájával, amikor a hit csodát eredménye-
zett (például Illés és a sareptai özvegy, Dániel és az 
oroszlánok, Járed fivére, vagy Nefi és Lehi a börtön-
ben). Ha az idő engedi, a gyerekek találjanak ki a tör-
ténethez illő mozdulatokat.

Ösztönözz az alkalmazásra! Kérj meg egy-
két családot az egyházközségből, hogy mesélje-
nek arról, milyen csodák áldását nyerték el, 
amikor hitet gyakoroltak Jézus Krisztusban. (Kérd 
fel jó előre a családokat, hogy legyen idejük fel-
készülni.) Tegyél bizonyságot arról, hogy ha 
 hiszünk, akkor csodákat fogunk látni az 
életünkben.

3. hét: Jézus Krisztusnak hatalma van a halál felett.

Segítsd elő a megértést!
Amikor a gyerekek eljátsszák a szentírásbeli 

történeteket, jobban emlékeznek rájuk,  
és könnyebben megértik azokat.

Tanítási ötlet: Amikor 
a gyerekek elmesélik má
soknak, hogy mit tanultak 
az Elemiben, az elmélyíti a 
tannal kapcsolatos tudásu
kat és bizonyságukat. A  
2. héten arra biztattad 
őket, hogy meséljék el 
 otthon, mit tanultak. 
Ez  lehetőséget ad egy 
 evangéliumközpontú 
 otthoni beszélgetésre, és 
megerősíti a családot.
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Mutasd be a tant! A János 14:15-ös vers me-
morizálásához rajzolj egy szívet és egy, a tízpa-
rancsolatra utaló ábrát. Oszd a gyerekeket két 
csoportra. Az egyik csoport előtt emeld fel a szív 
képét, majd álljanak fel, és mondják azt: „Ha en-
gem szerettek”. A másik csoport előtt emeld fel a 
tízparancsolatra utaló ábrát, majd álljanak fel, és 
mondják azt: „az én parancsolataimat megtartsá-
tok”. Ismételjétek el ezt jó néhány alkalommal. 
Az idősebb gyerekek ugyanilyen módszerrel 
megtanulhatják a János 14:21-es verset is („Aki 
ismeri az én parancsolataimat és megtartja azo-
kat, az szeret engem”).

Segítsd elő a megértést! Írj fel papírokra 
egy-egy parancsolatot (például: szentírások olva-
sása, visszafogott öltözködés, a Bölcsesség szavának 
betartása). Tedd ezeket egy dobozba, majd hívj ki 
egy gyereket, hogy húzza ki az egyiket, és játssza el 
a parancsolatot. A többi gyerek próbálja meg kita-
lálni, mit csinál. Énekeljétek el a „Tartsd meg a tör-
vényt” című éneket (GyÉ, 68–69.). A refrén 

éneklésekor a kint lévő gyerek vezesse a többieket 
az adott parancsolat betartásának eljátszásában. 
Kérj meg több gyermeket is, meséljék el, milyen ál-
dást jelent majd nekik ezen parancsolat betartása.

Ösztönözz az alkalmazásra! Tedd ki az 
„Evangéliumi normáim”-at, és nézzétek át a gyere-
kekkel, hogy milyen normákat tartalmaz. Magya-
rázd el, hogy ezeknek a normáknak a betartása 
megmutatja a Jézus Krisztus iránti szeretetünket. 
A következő szentírásutalások mindegyikét írd fel 
külön papírra: 2 Mózes 20:7; 2 Mózes 20:8–10; 
2 Mózes 20:12; János 13:34–35; Móziás 18:10; és 
Tan és a szövetségek 42:40–41. Oszd csoportokra 
a gyerekeket. Mindegyik csoportnak adj oda egy 
szentírást, hogy közösen elolvassák. A szentírást 
illesszék hozzá az egyik evangéliumi normához, és 
beszéljék meg, miként élhetnek azon norma sze-
rint. Kérd meg őket, hogy mondják el gondolatai-
kat a többi elemis gyereknek.

Szeptember Engedelmeskedek Jézus  
Krisztusnak, mert szeretem Őt
„Ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok” ( János 14:15).

Az itt megadott ötleteket egészítsd ki a sajátjaiddal. Tervezd meg, hogy milyen módokon 
tudod bemutatni a tant a gyermekeknek, és segíts nekik megérteni és alkalmazni azt az 
életükben. Tedd fel magadnak a kérdést: „Mit tegyenek a gyermekek, hogy tanulhassanak, 
és hogyan segíthetek nekik érezni a Lelket?”

1. és 2. hét: Megmutatom a Jézus Krisztus iránti szeretetemet, amikor 
betartom a parancsolatokat.

Szentírások 
memorizálása

A szentírások 
felmondása közben  

látott szemléltetőeszközök 
segítik a gyerekeket a 

memorizálásban.

Tanítási ötlet:  A szent
írások memorizálása segít
het a gyerekeknek az 
evangélium tanainak megis
merésében. A szentírások 
szavai vigasz és útmutatás 
forrását jelenthetik (lásd 
TNNE, 168.). Az 1. héten 
három dolog segített a gyere
keknek az adott szentírás 
memorizálásában: ismétlés, 
rövid kifejezések és 
szemléltetés.

Kattints ide
a rajzokért!
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Segítsd elő a megértést! Mondd el a 3 Nefi 
17:7, 9–12, 20–24-es versek alapján azt a történe-
tet, amikor Kisztus meggyógyítja és megáldja az 
embereket, vagy kérj meg idősebb gyerekeket arra, 
hogy olvassák fel azt a szentírásokból. A gyerekek 
rajzoljanak le valamit a történetből. Tegyél bizony-
ságot arról, hogy miként növekszik a Jézus Krisz-
tus iránti szereteted, amikor a szentírásokat 
olvasod.

Ösztönözz az alkalmazásra! Énekeljétek el 
„Az Urat keresem” című éneket (GyÉ, 67.). Mondd 

el a gyerekeknek, hogy jobban megismerhetik Jézus 
Krisztust, ha olvassák vagy hallgatják a szentíráso-
kat. Azután mondd el a Márk 10:13–16-ban 
 található történetet, melyben Jézus megáldja a 
 gyerekeket. Mutass egy olyan képet, ahol Jézus 
 kisgyerekeket áld meg. A gyerekek képzeljék el, 
milyen érzés lett volna ott lenni. Kérj meg pár gye-
reket, hogy ossza meg a gondolatait. Magyarázd el, 
hogy közel érezhetjük magunkat a Szabadítóhoz, 
amikor olvasunk Róla a szentírásokban.

4. hét: Növekszik a Jézus Krisztus iránti szeretetem, amikor a szentírásokat 
tanulmányozom.

Segítsd elő a megértést! Oszd a gyermeke-
ket kis csoportokra. Az egyes csoportok olvassák 
el és beszéljék meg a következő szent írásokat, 
hogy meglássák, mit tanít a Szabadító az imáról: 
3 Nefi 18:19–20; Tan és a szövetségek 19:28, 38; 
88:63–64. Hangsúlyozd ki: a Szabadító arra tanít, 
hogy az Ő nevében imádkozzunk Mennyei 
Atyánkhoz, és ez segít nekünk, hogy közelebb 
érezzük magunkat Hozzá.

Segítsd elő a megértést! Minden gyereknek 
készíts egy másolatot a bölcsődei kézikönyv, a Néz
zétek kicsinyeiteket! 19. oldalán található ábráról. 
A gyerekek színezzék ki az illusztrációt, és vigyék 
haza, hogy a családjuknak is megmutassák.

Segítsd elő a megértést, és ösztönözz az 
alkalmazásra! Énekeljétek el a Gyermekek énekes
könyve egyik imáról szóló énekét, például az „Egy 
gyermek imája” (GyÉ, 6–7.) vagy a „Fejed hajtsd le” 

(GyÉ, 18.) című dalt. Mesélj a gyerekeknek arról, 
hogy miként növekszik az Úr iránti szereted, amikor 
imádkozol. Rajzolj fel a táblára négy oszlopot. Az 
első oszlop tetejére írd fel: Mennyei Atyánk. A máso-
dik oszlop tetejére írd fel: Köszönetet mondunk Neki az 
áldásokért. A harmadik oszlop tetejére írd fel: Áldáso
kat kérünk Tőle. Az utolsó oszlop tetejére írd fel: Jézus 
Krisztus nevében, ámen. Kérd meg a gyerekeket, hogy 
soroljanak fel az osztályuk csoportjában több olyan 
áldást, melyekért hálásak. Ezt követően kérd meg az 
egyes csoportokat, hogy nevezzenek meg egy olyan 
áldást, amelyért hálásak, majd ezt az áldást írd be a 
2. oszlopba. Ezután kérd meg a gyerekeket, hogy be-
szélgessenek a csoportjukban olyan áldásokról, ame-
lyeket Mennyei Atyánktól kérhetnek, és írd be a 
válaszaikat a 3. oszlopba. Vegyétek át az ima részeit.

3. hét: Növekszik a Jézus Krisztus iránti szeretetem, amikor imádkozom.

Színezős tevékenység
Nem minden gyermek szeret 

színezni. Néhányuk csak egy-két 
vonalat rajzol a papírra.  

A színezős tevékenységnek  
az a célja, hogy olyan képi 

megjelenítést adjon a 
gyerekeknek, melyet kézbe 
vehetnek és hazavihetnek.

Tanítási ötlet:  Amikor 
a gyerekek arról beszélnek, 
hogyan alkalmazhatják a 
tant, az megerősíti a szívük
ben az üzenetet, és meghívja 
a Lelket. Miután megtanítot
tál egy tant, adj lehetőséget a 
gyerekeknek, hogy beszélje
nek róla, hogyan alkalmaz
hatják azt az életükben.

Tanítási ötlet:  Az idő
sebb és a fiatalabb gyerekek 
bevonását egyaránt tervezd 
bele a közös foglalkozásba. 
A 3. héten például az első 
tevékenység jobban működik 
idősebb gyerekek esetében, 
míg a második tevékenység 
inkább fiatalabb gyerekek
nek való.
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Mutasd be a tant! Tedd ki a táblára egy teljes 
idejű misszionárius képét. Mondd el a gyerekeknek, 
hogy a misszionáriusi munkáról fognak szentíráso-
kat olvasni. A gyerekek egyik felének add ki a Máté 
28:19–20-as verseket, a másik felének pedig a Tan 
és a szövetségek 133:37-es verset, hogy olvassák el. 
Kérd meg őket, mutassanak rá, mit tudtak meg a 
misszionáriusi munkáról a szentírásokból, és be-
széljétek meg azt az Elemi egészével. Kérj meg olyan 
gyerekeket, akiknek valamelyik családtagjuk éppen 

missziót szolgál, hogy osszák meg érzéseiket a 
misszionáriusi munkáról.

Segítsd elő a megértést, és ösztönözz 
az alkalmazásra! A gyerekek álljanak fel és 
énekeljék el a „Bízom, elhívnak misszióba” című 
éneket (91.). Mondd el a gyerekeknek: Mennyei 
Atyánk azt akarja, hogy az evangéliumot az egész 
világon hirdessék, és ők már most készülhetnek 
arra, hogy egy nap misszionáriusok legyenek. Te-
gyél egy dobozba olyan tárgyakat, melyek emlékez-
tetik a gyerekeket, hogyan készülhetnek fel a 
missziós szolgálatra, például: szentírások, vasár-
napi cipők, tizedcédula, papírszív. Kérj meg egy 
gyereket, hogy válasszon ki egy tárgyat a dobozból, 
és mondja el, mit jelképez, illetve hogyan segíthet 
neki a misszióra való felkészülésben.

2. hét: Az evangélium megosztásával segíthetünk másoknak Krisztushoz 
jönni.

Mutasd be a tant! Álljanak fel a gyerekek, és 
olvassák fel együtt hangosan a Tan és a szövetsé-
gek 1:38-as versét. Magyarázd el, hogy a prófé-
ták Jézus Krisztus szolgái. Mutasd meg a 
Szabadító, valamint a jelenlegi próféta képét,    
és mondd meg a gyerekeknek, hogy amikor a 
prófétát követjük, akkor Jézus Krisztust 
követjük.

Ösztönözz az alkalmazásra! Énekeljétek el a 
„Kövesd a prófétát!” című ének utolsó versszakát 
(58–59.). Oszd csoportokra a gyerekeket, és vá-
lasszanak ki egy vagy két olyan dolgot, melyet az 
általános konferencián az élő prófétáktól és aposto-
loktól tanultak. Az egyik csoport játssza el, mit ta-
nult. A többi gyerek pedig találja ki, mit csinálnak 
éppen. Ismételd el ezt mindegyik csoporttal, váltás-
kor pedig mindig énekeljétek el a „Kövesd a prófé-
tát” refrénjét.

Október Az egyház küldetése az, hogy 
mindenkit Krisztushoz hívjon
„Igen, jöjjetek Krisztushoz, és legyetek benne tökéletessé” (Moróni 10:32).

Az itt megadott ötleteket egészítsd ki a sajátjaiddal. Tervezd meg, hogy milyen módokon 
tudod bemutatni a tant a gyermekeknek, és segíts nekik megérteni és alkalmazni azt az 
életükben. Tedd fel magadnak a kérdést: „Mit tegyenek a gyermekek, hogy tanulhassanak, 
és hogyan segíthetek nekik érezni a Lelket?”

1. hét: A próféta követése segíteni fog nekünk, hogy Krisztushoz jöjjünk.

Ismétlés általi tanulás
A gyerekek ismétlés és feladatok  

által tanulnak. Itt a gyerekek elismétlik  
a szentírást, és azt kapják feladatul,  
hogy tegyék sorrendbe a szavakat.

Tanítási ötlet:  A gyere
kek jobban tanulnak és 
hosszabb ideig emlékeznek, 
amikor képek és egyéb 
szemléltetőeszközök hasz
nálatával társz eléjük bizo
nyos fogalmakat (lásd 
TNNE, 168., 173–174.). 
Maguk a gyerekek is lehet
nek hatékony és figyelemfel
keltő személtetőeszközök. 
Vedd fontolóra, hogy nem 
egy misszionárius képét 
használod az órán, hanem 
meghívsz az Elemibe egy 
teljes idejű misszionáriust, 
vagy pedig beöltözteted 
az egyik gyereket 
misszionáriusnak.

és 

benne 

jöjjetek 

Igen, 

tökéletessé

legyetek 

Krisztushoz,  

Kattints ide a szócsíkokért!
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4. hét: A templomi munka segít nekem és családomnak Krisztushoz jönni.

Mutasd be a tant! Tedd ki Jézus Krisztus képét 
a táblára. Segíts a gyerekeknek kívülről megta-
nulni: „Igen, jöjjetek Krisztushoz, és legyetek 
benne tökéletessé” (Moróni 10:32). A szentírás 
 szavainak mindegyikét írd fel egy külön papírra. 
Tedd ki a papírlapokat kevert sorrendben a táb-
lára. Kérd meg a gyerekeket, hogy keressék ki a 
szentírást, és olvassák el veled. Kérj meg egy gye-
reket, hogy keresse meg a szentírás első szavát, és 
tegye azt a megfelelő helyre a táblán. Olvassátok el 
újra a szentírást, és kérj meg egy másik gyermeket, 
hogy keresse meg a következő szót. Folytassátok 
ezt mindaddig, amíg a szavak megfelelő sorrendbe 
nem kerülnek. Magyarázd el a gyerekeknek, hogy 
Krisztushoz jönni annyit tesz, mint hinni benne, 
betartani a parancsolatait, szövetségeket kötni – és 
ha hibát követünk el, akkor bűnbánatot tartani.

Segítsd elő a megértést, és ösztönözz az 
alkalmazásra! Magyarázd el, hogy Jézus Krisztus 
engesztelése miatt bűnbánatot tarthatunk, ha hibát 
követtünk el. Vágj ki papírból négy lábnyomot, és az 
egyes lábnyomokra írd rá a bűnbánat négy részét: 
(1) sajnálatot érezni, (2) bocsánatot kérni, (3) jóvá-
tenni, és (4) nem ismételni meg. Tedd le a lábnyo-
mokat a földre úgy, hogy Jézus Krisztus képéhez 
vezessenek, és engedd meg a gyerekeknek, hogy vé-
gigmenjenek rajtuk. Oszd csoportokra a gyerekeket, 
és adj minden csoportnak egy-egy esettanulmányt, 
amelyben valakinek valamilyen megbánnivalója van. 
Például: „Valaki nem fogad szót a szüleinek, és fo-
cizik a lakásban, végül pedig eltör valamit.” Kérd 
meg őket, beszéljék meg, hogyan kellene követni itt 
a bűnbánat lépéseit.

Segítsd elő a megértést! Énekeljétek el az 
„Oly gyönyörű a templom!” című éneket ( 99.). Fedj 
le nyolc papírlappal egy templomról készül képet. A 
papírlapokra írd fel vagy rajzold le a következőket: 
szív, nyitott ajtó, , , , , egy gyermek és egy család 
képe. Mondd meg a gyerekeknek, hogy ezek a dol-
gok egy bizonyos énekre utalnak. Kérd meg őket, 
hogy nagyon figyeljenek oda, míg elének led az ének 
első sorát. Kérdezd meg tőlük, melyik papír illik eh-
hez a sorhoz, és kérd meg az egyik gyereket, hogy 
vegye el azt a papírt. Énekeld el újra az adott sort, és 
magyarázd el, mit jelent. Arra is megkérheted őket, 
hogy tegyenek olyan mozdulatot, mely illik az eléne-
kelt sorhoz. Ismételjétek meg ezt az ének mindegyik 
sorával. Amikor már semmi sincs a kép előtt, éne-
keljétek el az egész éneket, a mozdulatokkal kísérve. 

Mondd el a gyerekeknek, hogy már most felkészül-
hetnek arra, hogy idősebb korukban érdemesek 
 legyenek a templomba való belépésre, és ezáltal 
 közelebb kerülhetnek Jézus Krisztushoz.

3. hét: Krisztushoz jövünk azáltal, hogy miután hibát követünk el, 
bűnbánatot tartunk.

Ösztönözz az alkalmazásra!
A gyerekek sokat tanulnak abból, amikor 
megmutatják, hogyan alkalmazhatnak 
evangéliumi tantételeket az életükben.

Tanítási ötlet: „Amikor 
szeretetet mutatunk azok 
iránt, akiket tanítunk, 
 [velünk együtt] fogékonyab
bakká válnak a Lélek iránt” 
(TNNE, 31.). Növelheted a 
gyerekek iránti szeretetedet 
azáltal, hogy egyénenként 
imádkozol értük, megismered 
az érdeklődési körüket és a 
gondjaikat, nevükön szólítod 
őket, és figyelsz rájuk, ami
kor beszélnek.

Tanítási ötlet:  Az eset
tanulmányok olyan életszerű 
helyzetek, amelyek segítenek 
a gyerekeknek belegondolni 
és megbeszélni, hogy mit 
tennének hasonló helyzetben 
(lásd 3. hét). Az esettanul
mányok segíthetnek 
 megmutatni, hogyan alkal
mazhatjuk az adott evangé
liumi tantételt (lásd TNNE, 
163.).

szövetség szolgálat

szent hely pecsételés

Kattints ide a lábnyomokért!

Kattints ide az 
illusztrációért!
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Segítsd elő a megértést! Mondd el a gyere-
keknek, hogy egy napon valaki megkérdezte Jézus-
tól: „Ki az én felebarátom?” Jézus egy olyan történet 
elmesélésével válaszolt, amely megtanít minket 
arra, hogy mi módon szolgáljunk másokat. Kérj 
meg néhány gyereket, hogy öltözzenek be egyszerű 
jelmezekbe, és legyenek az irgalmas szamaritánus 
példabeszéd szereplői: vándor, rablók, pap, lévita, 
szamaritánus, fogadós. Mondd el saját szavaiddal a 
történetet (lásd Lukács 10:30–37), majd segíts a 
gyerekeknek eljátszani azt. Kérdezd meg a gyere-
kektől: „Mit tanít nekünk ez a történet arról, hogy 
kik a mi felebarátaink? Kiket szolgáljunk?” Mutass 
rá, hogy bárki olyan lehet a felebarátunk, akinek 
szüksége van valamire. Magyarázd el a gyerekek-
nek, hogy barátaikat és családtagjaikat bármikor 
szolgálhatják, azonban ismeretlen embereket csak 
akkor szolgáljanak, ha szüleikkel vagy más megbíz-
ható felnőttel vannak együtt. Tegyél tanúbizonysá-

got arról, hogy Jézus Krisztus mindenkit szeret, és 
azt akarja, hogy mindenkit szolgáljunk.

Ösztönözz az alkalmazásra! Mondd el  
a gyerekeknek: Jézus azt akarja, hogy szolgáljuk egy-
mást, beleértve ebbe a családtagjainkat is. Vágj ki kis 
papírköröket, és minden gyereknek adj néhányat. 
Rajzoljanak mindegyikre egy mosolygós arcot. Ne-
vezzétek el ezeket „szolgálatmosolynak”. Biztasd a 
gyerekeket, hogy végezzenek el apró 
szolgálatokat a családtagjaiknak a 
következő hét során. Tartsatok öt-
letbörzét arról, hogy mit tehetnek 
(például írhatnak egy kedves le-
vélkét, helyükre rakhatják a játé-
kokat, vagy beágyazhatnak). A 
gyerekek hagyjanak ott egy „szolgálatmosolyt”, ahol 
a szolgálatot elvégezték. Kérd meg őket, hogy a csa-
ládtagjaikat is vonják be ebbe a tevékenységbe. Biz-
tasd a gyerekeket, hogy jövő héten álljanak készen, 

hogy az Elemiben elmeséljék, 
szolgálatuk hogyan hozott 
 mosolyt a családjukba.

November Amikor másokat szolgálunk,  
azzal Istent szolgáljuk
„Amikor embertársaitok szolgálatában vagytok, akkor is csak Istenetek szolgálatában 
vagytok” (Móziás 2:17).

Az itt megadott ötleteket egészítsd ki a sajátjaiddal. Tervezd meg, hogy milyen módokon 
tudod bemutatni a tant a gyermekeknek, és segíts nekik megérteni és alkalmazni azt az 
életükben. Tedd fel magadnak a kérdést: „Mit tegyenek a gyermekek, hogy tanulhassanak, 
és hogyan segíthetek nekik érezni a Lelket?”

1. és 2. hét: Jézus Krisztus megtanította nekünk, hogyan szolgáljunk 
másokat.

Szentírásbeli 
történetek 

elképzelése
Hétköznapi 

tárgyakból készített 
egyszerű jelmezek 

segíthetnek a 
gyerekeknek ennek 

a szentírásbeli 
történetnek az 
elképzelésében.

Tanítási ötlet:  Bizo
nyos szentírásbeli történe
teket a gyerekek korához 
kell igazítani. Amikor az 1. 
héten az irgalmas szamari
tánus történetét tanítod, 
nagyon fontos elmagyaráz
nod azt, hogy mi előtt egy 
idegennek segítenének, a 
gyerekeknek először enge
délyt kell kérniük egy meg
bízható felnőttől.

Tanítási ötlet:  A kö
zös foglalkozás lehetőséget 
adhat az Istenbe vetett hit 
program támogatására. 
Az 1. és 2. hét szolgálati 
 tevékenysége segíthet az 
 Istenbe vetett hit 8–9. 
 oldalain található célok 
elérésében.
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Segítsd elő a megértést! Jöjjön be a szobába 
az egyik elemis vezető, és tegyen úgy, mint akinek 
láthatóan segítségre van szüksége. Eljátszhatja pél-
dául azt, hogy leejt dolgokat, túlságosan sok min-
dent próbál cipelni, vagy kisbabát csitítgat. A 
gyerekek tegyenek javaslatokat arra, hogyan ve-
hetné hasznát a „segítő kezeknek”. Emlékeztesd a 
gyerekeket arra, hogy az irgalmas szamaritánus tör-
ténetében Jézus mások szolgálatára tanított minket. 
Mutass képeket néhány segítségre szoruló gyerek-
ről. Használhatsz képeket az elemis tankönyvek 
képgyűjteményeiből. Kérj meg gyerekeket, mondják 
el, hogyan segíthetnének ezekben a helyzetekben. 
Ismételd el a Móziás 2:17-es vers első felét, a gyere-
kek pedig ismételjék el a második felét.

Segítsd elő a megértést! A gyerekek rajzolják 
körbe mindkét kezüket egy papírlapon, és a „segítő 
kezekre” írják rá, hogyan szolgálhatná felebarátaikat 
a családjuk. Biztasd őket, hogy a hét folyamán 

valamikor végezzék el családjukkal ezt a szolgálatot. 
Tedd ki a kezeikről készült rajzokat a hirdetőtáblára 
vagy a falra, ahol majd emlékeztethetik a gyerekeket, 
hogy milyen lehetőségeik vannak a szolgálatra.

Segítsd elő a megértést, és ösztönözz az 
alkalmazásra! Kérj meg egy gyermeket, hogy 
jöjjön ki, és mérjétek össze a tenyereteket. Mutass rá, 
hogy az ő keze sokkal kisebb a tiédnél. Tegyél fel eh-
hez hasonló kérdéseket: „Az én nagy kezem össze 
tudja szedni a játékokat. A te kis kezed is meg tudja 
ezt tenni?” Vonj be minden gyereket azáltal, hogy a 
tanítójuk kezével mind összemérik a kezüket. Mu-
tass rá, hogy bár kicsik a kezeik, sok szolgálatot el 
tudnak végezni. Énekeljétek el a „Két kis kezem” 
című éneket (GyÉ, 126.). Kérd meg a gyerekeket, 
hogy éneklés közben kulcsolják össze a kezüket. 
Amikor a kezem szóhoz érnek, emeljék fel kezüket, 
majd gyorsan kulcsolják újra össze.

4. hét: Amikor a felebarátaimat szolgálom, azzal Istent szolgálom.

Mutasd be a tant! Írd fel a táblára: „Amikor 
embertársaitok szolgálatában vagytok, akkor is 
csak Istenetek szolgálatában vagytok” (Móziás 
2:17), és beszéljétek meg a mondat jelentését. Se-
gíts a gyerekeknek kívülről megtanulni úgy, hogy 
két részre osztod a szentírást, és a gyerekek egyik 
felével az első részt mondatod el („Amikor ember-
társaitok szolgálatában vagytok”), a másik felével 
pedig a második részt („akkor is csak Istenetek 
szolgálatában vagytok”). Ismételjétek el ezt jó né-
hány alkalommal.

Segítsd elő a megértést! Énekeljétek el az 
„Olyan jó, ha segítünk” című éneket (GyÉ, 108.) 
úgy, hogy a segítünk szót a szolgálunk szóval helyette-
sítitek. Ismételjétek el az éneket úgy, hogy az anyát 
szó helyére a többi családtagot (például: apát, öcsit, 
hugit) teszitek. Kérd meg a gyerekeket, hogy éneklés 

közben mutogassanak el valamilyen szolgálatot, me-
lyet a szóban forgó családtagnak elvégezhetnek. Em-
lékeztesd a gyerekeket arra, hogy amikor másokat 
szolgálunk, azzal Istent szolgáljuk.

Ösztönözz az alkalmazásra! Rajzolj fel a táb-
lára egy órát. Oszd csoportokra a gyerekeket, és 
mindegyik csoportnak add ki a nap valamelyik idő-
szakát. Mondd el a gyerekeknek, hogy a nap folya-
mán bármikor szolgálhatják a családjukat. Mondd 
azt: „Tik-tak, tik-tak, szolgáljunk, mert  óra 
van!” Kérd meg azt a csoportot, amelyiknek a nap-
szakába az adott óra beletartozik, hogy álljon fel, és 
mondjon valamit, amivel az adott napszakban szol-
gálhatja a családját. Ismételjétek el ezt addig, amíg 
minden csoport sorra nem került.

3. hét: Amikor családomat szolgálom, azzal Istent szolgálom.

A tan áttekintése
A tanok ötletes  
módon történő 

áttekintése segíteni  
fog a gyerekeknek a 

tanultakra való 
emlékezésben.

Tanítási ötlet:  A gyere
kek különböző módon tör
ténő bevonása élvezetesebbé 
teszi a tanulást. Próbáld meg 
másmás szempontok szerint 
csoportokra osztani a gyere
keket, például: fiúk és lá
nyok, ilyen vagy olyan színű 
ruhában lévők, akik az év 
első vagy második felében 
születtek és így tovább.

Segítsd elő a megértést, és ösztönözz az 
alkalmazásra! Kérd meg a gyerekeket, hogy sa-
ját szavaikkal idézzék fel az irgalmas szamaritánus 
történetét. Használd az előző hét jelmezeit, hogy 
segíts nekik emlékezni. Ezt követően adj lehetősé-
get a gyerekeknek arra, hogy beszámoljanak az el-
múlt hét „szolgálatmosolyairól”. Erre módot adhat 
az, hogy rajzolsz egy ehhez hasonló kereket, és fel-
sorolod rajta az Elemi osztályait. Megforgatod a ke-
reket, és ahova a nyíl mutat, abból az osztályból 
felkérsz egy vagy két gyereket, hogy számoljanak 

be a szolgálatukról és ar-
ról, hogy az miként segí-
tett nekik, hogy saját 
magukat és másokat bol-
doggá tegyenek. Ezt ad-
dig folytassátok, amíg az 
idő engedi.
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Kattints ide az
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Tanítási ötlet:  A gyere
kek szeretik a szemléltetése
ket. Gondold át, hogyan 
használhatnál különböző 
szemléltetőeszközöket, 
 például tárgyakat, táblaraj
zokat, szócsíkokat, szövet
táblákat vagy bábokat (lásd 
TNNE, 89–90.).

Segítsd elő a megértést, és ösztönözz az 
alkalmazásra! Hozz be négy dobozt, becsoma-
golt ajándékként. Minden dobozban legyen egy, a 
következő események valamelyikére utaló kép vagy 
tárgy, illetve az esemény által megjelenített áldás 
vagy ajándék papírlapra írt magyarázata.

• Esemény: Jézus születése; ajándék: „Mennyei 
Atyánk az Ő Egyszülött Fiát adta, hogy a Sza-
badítónk legyen.”

• Esemény: a hegyi beszéd; ajándék: „Jézus 
Krisztus megtanította nekünk, hogyan éljünk 
igazlelkűen.”

• Esemény: Jézus a Gecsemáné kertjében imádko-
zik; ajándék: „Jézus Krisztus lehetővé tette szá-
munkra, hogy megszabaduljunk a bűntől.”

• Esemény: a feltámadás; ajándék: „Jézus Krisztus 
lehetővé tette számunkra, hogy feltámadjunk.”

A dobozokat bontsa ki egy-egy gyerek, és beszél-
jétek meg, miként áldanak meg bennünket ezek 
az ajándékok.

Ösztönözz az alkalmazásra! Beszéljétek 
meg, mások szolgálata és szeretetünk kimutatása 
hogyan lehet a mi ajándékunk a Szabadítónak (lásd 
Máté 25:40). Adj minden gyereknek papírt, és kérd 
meg őket, hogy írjanak vagy rajzoljanak le egy 
olyan ajándékot, melyet a Szabadítónak szánnak. 
Ezt követően hajtsátok félbe a papírlapot, és a külső 
felét díszítsétek ki úgy, mintha ajándék lenne.

2. hét: Jézus Krisztus a világ Szabadítója.

Mutasd be a tant! Kérdezd meg a gyerekektől: 
„Gondoljatok egy olyan alkalomra, amikor különle-
ges módon ünnepeltétek meg a születésnapotokat. 
Mit csináltatok?” Engedd meg pár gyereknek, hogy 
meséljen a születésnapjáról. Magyarázd el, hogy 
Mennyei Atyánk a próféták által már az idők kezdete 
óta beszélt a világnak a történelem legfontosabb szü-
letésnapjáról – amikor Fia, Jézus Krisztus megszüle-
tik. Mondd el: olyan fontos volt ez az üzenet, hogy a 
próféták még az életüket is hajlandók voltak odaadni 
azért, hogy tanúbizonyságot tegyenek Krisztus eljö-
veteléről. A gyerekek ismételjétek el: „Jézus Krisztus 
eljött a földre, ahogyan azt a próféták megígérték.”

Segítsd elő a megértést! Tedd ki néhány 
olyan próféta képét, akik Jézus Krisztus eljövetelé-
ről tanítottak. Oszd csoportokra a gyerekeket, és 
mindegyik csoportnak adj egy szentírásutalást va-
lamelyik próféta tanításairól. A csoportok sorban 
játsszák el a történeteket (lásd TNNE, 175–176.), 
míg a többi elemis gyerek kitalálja, melyik prófé-
táról van szó. A próféták közé tartozhat Benjámin 
király (Móziás 2:1, 5–7; 3:5–8), Abinádi (Móziás 
12:1, 9; 15:1–2; 17:1, 8–10), vagy a lámánita Sá-
muel (Hélamán 14:1–5; 16:1–2). Tegyél bizonysá-
got arról, hogy Jézus Krisztus valóban eljött a 
földre, és beteljesedtek a róla szóló próféciák.

December Tudom, hogy  
jó Megváltóm él
„És most, a sok tanúbizonyság után, amely őróla adatott, ez a legutolsó tanúbizonyság, 
amelyet mi adunk róla: Hogy ő él!” (T&Sz 76:22).

Az itt megadott ötleteket egészítsd ki a sajátjaiddal. Tervezd meg, hogy milyen módokon 
tudod bemutatni a tant a gyermekeknek, és segíts nekik megérteni és alkalmazni azt az 
életükben. Tedd fel magadnak a kérdést: „Mit tegyenek a gyermekek, hogy tanulhassanak, 
és hogyan segíthetek nekik érezni a Lelket?”

1. hét: Jézus Krisztus eljött a földre, ahogyan azt a próféták megígérték.

Tanítási ötlet:  A gyere
kek jobban emlékeznek a ta
nultakra, amikor másoknak 
megtanítják azt. Gondold át, 
hogyan tehetnék meg ezt a 
közös foglalkozás idején, 
 illetve otthon.
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Tanítási ötlet:  Hogy 
kimutathasd a tanítványaid 
iránti szeretetedet, őszinte 
szavakkal konkrétan fejezd 
ki elismerésedet egyegy 
cselekedetükért. Mondhatod 
például azt: „Köszönöm, 
hogy megosztottad velünk 
ezt a történetet a családod
ról”, ahelyett, hogy csak 
 általánosságban méltányol
nád a tetteit, például egy 
„jól van” vagy egy „köszö
nöm” által.

Tanítási ötlet:  Az idő
sebb és a fiatalabb gyerekek 
bevonását egyaránt tervezd 
bele a közös foglalkozásba. 
A 3. hét első tevékenysége 
például inkább idősebb gyere
keknek való. Tervezd meg, 
hogyan alakíthatod ezt át fia
talabb gyerekeknek.

4. hét: Újra Jézus Krisztussal élhetek.

Segítsd elő a megértést! Mondd el a gyere-
keknek, hogy nagyszerű hírekről fognak beszá-
molni, melyek arról szólnak, hogy Jézus Krisztus 
egy nap vissza fog térni a földre. Válassz ki két gye-
reket újság- vagy tévériporternek, akik minden 
 osztálynak feltesznek néhány kérdést. Minden osz-
tálynak adj ki egyet vagy kettőt a következő kérdé-
sekből, valamint a szentírásutalásokból, és adj 
nekik néhány percet a felkészülésre: Melyek Jézus 
második eljövetelének a jelei? (Joseph Smith – Máté 
1:28–29); Hogyan fog eljönni? (Máté 24:29–31); 
 Mikor fog eljönni? (Máté 24:36, 42, 44); Mi fog tör-
ténni az igazlelkű emberekkel, amikor eljön? (T&Sz 
88:96–97); Ki fog uralkodni a földön, miután eljött? 
(Hittételek 1:10; T&Sz 29:11; 45:58–59); Milyenek 

lesznek az állatok, miután eljött? (Ésaiás 11:6–9; 
Hóseás 2:17). A riportereket játszó gyerekek egy-
mást váltva tegyék fel a kérdéseket, az egyes cso-
portok pedig válaszoljanak.

Ösztönözz az alkalmazásra! Beszéljétek meg 
a gyerekekkel, hogyan készülhetnek fel arra, amikor 
Jézus újra eljön. Hangsúlyozd ki, hogy ha igazlel-
kűen élünk, akkor nem kell félnünk. Kérd meg 
őket, hogy beszéljék meg ezt otthon a szüleikkel. 
Énekeljétek el az „Amikor újra eljön” című éneket 
(GyÉ, 46–47.).

Segítsd elő a megértést! Az Elemi kezdete 
előtt rögzíts egyes székek lábához gázolóköveket a 
következő feliratokkal: keresztelkedés, konfirmá-
ció, ima, családi est, úrvacsoravétel, egyházi gyűlé-
sek látogatása, templomi házasság. A terem egyik 
végébe tedd le a világ képét, a másik végébe pedig 
Jézus Krisztus képét. Kérj meg egy gyereket, hogy 
próbáljon meg odaugrani az egyik képtől a másik-
hoz. Magyarázd el, hogy bizonyos lépéseket meg 
kell tennünk ahhoz, hogy újra Jézussal és Mennyei 
Atyánkkal élhessünk. A gyerekek nézzék meg, va-
jon van-e gázolókő erősítve a székük lábához. 
Akiknek igen, azok jöjjenek ki, és sorban mondják 
el, hogy a kövükre írt cselekedet miként viszi kö-
zelebb őket Krisztushoz. A gázolókövet tegyétek le 
a padlóra a két kép közé. Folytassátok ezt mindad-
dig, míg a gázolókövek utat nem alkotnak a termen 
keresztül. Kérj meg egy gyermeket, hogy csakis a 
gázolókövekre lépve menjen el a világ képétől a 
Szabadító képéhez. Biztasd a gyerekeket, hogy 
mindig azt tegyék, ami helyes, hogy ezáltal az ös-
vényen maradva visszatérhessenek, és újra Jézus 
Krisztussal éljenek.

Ösztönözz az alkalmazásra! A gyerekek kü-
lön lapokon rajzolják körbe a lábukat, és írjanak 
vagy rajzoljanak rájuk egy olyan „lépést”, melyet 
megtehetnek azért, hogy újra Jézus Krisztussal 

éljenek. Amíg színeznek, a zongorista halkan játssza 
el az „Isten szent tervét követem” című éneket (GyÉ, 
86–87.). Ösztönözd a gyerekeket, hogy vigyék haza 
a rajzukat, és mutassák meg a családjuknak.

3. hét: Jézus Krisztus egy nap vissza fog térni a földre.

családi est

egyházi 

gyűlések 

látogatása

Jelentőségteljes 
mozgásos 

tevékenységek
A gyerekek tanulnak  

a jelentőségteljes 
tevékenységekben való 
részvétel által. Ebben a 

tevékenységben a gyerekek 
olyan lépéseket tesznek, 

amelyek Krisztushoz 
közelebb vivő dolgokat 

jelképeznek. Gondold át, 
hogyan vonhatnál be 
minél több gyereket.

Kattints ide a gázlókövekért!
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Tanítási ötlet: Nem kell 
képzett zenésznek lenned 
vagy gyönyörű hanggal ren
delkezned ahhoz, hogy az 
Elemiben az éneklés megfe
lelő szórakozást nyújtson és 
jelentőségteljes lehessen.

A zene használata  
az Elemiben
Az Elemiben a zene célja az, hogy Jézus Krisztus evangéliumát tanítsa a gyermekeknek. 
Az elemis énekek élvezetesebbé teszik az evangéliumi tanulást, meghívják a Lelket,  
és áhítatos légkört teremtenek, ahol lehetőség nyílik a tanulásra.

A bevezető zene áhítatos légkört teremt, és segít a 
gyerekeknek az evangéliumi tanulásra való felké-
szülésben. Szóljon zene, amikor a gyerekek 
megérkeznek.

Kérd meg a gyerekeket, hogy vegyenek részt a beve-
zető zenében azáltal, hogy énekelnek, mi alatt a töb-
biek is bejönnek az elemis terembe. Feltarthatod 
például a kezedet, és megkérheted a gyerekeket, 
hogy amikor nyitva van a tenyered, akkor 

énekeljenek csendben, amikor pedig csukva, akkor 
csak dúdolják a dallamot.

A bevezető zene idején hangozzanak el azok a da-
lok is, melyeket éppen tanulnak a gyerekek, mert 
ez segít nekik megjegyezni a dallamot. Mondd el, 
melyik énekről van szó, és dúdold el nekik a dalla-
mot. Ezt követően kérd meg őket, hogy dúdoljanak 
veled együtt.

A zene az Elemibe való megérkezés első percétől fogva le tudja kötni a gyerekeket.

Tanítási ötlet: A zene 
segíthet a gyermekeknek el
csendesedni és felkészülni, 
hogy figyeljenek és tanulja
nak. Felemelheted például 
magasra a kezedet, és meg
kérheted a gyerekeket, hogy 
éneklés közben figyeljék a 
kezed. Mondd meg nekik, 
hogy amint egyre lejjebb en
geded, ők is énekeljenek 
egyre csendesebben vagy 
egyre lassabban. Köszönd 
meg nekik az áhítatukat!

Evangéliumi tantételek tanítása zene használatával

Segíts a gyerekeknek megérteni, hogy nemcsak 
éneket tanulnak, hanem egyúttal evangéliumi tan-
tételt is (lásd GyÉ, III.). Tegyél fel kérdéseket, hogy 
segíts nekik az énekben tanított tantételre összpon-
tosítani – ez lehet olyan egyszerű tevékenység, 
mint például annak megszámolása, hogy hányszor 
hangzik el az énekben egy bizonyos szó vagy kife-
jezés (lásd a februári hónapnál – útmutató a zenei 
vezetőnek).

A gyerekek tanúbizonyságot tesznek, amikor énekel-
nek (lásd a januári 1. hetet). Emlékeztesd a gyereke-
ket, hogy húzzák ki magukat, és énekeljenek a 
legszebb hangjukon. Dicsérd meg a gyerekeket, 
 amikor jól énekelnek, és köszönd meg nekik.

Bevezető zene használatával teremtsetek áhítatos légkört, hogy 
meghívhassátok a Lelket.
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Vond be a gyerekeket is a felidézendő énekek kivá-
lasztásába. Adhatsz például mindegyik gyereknek 
egy-egy papírszívet, és megkérheted őket, írják rá 
a nevüket, valamint a kedvenc elemis éneküket. A 
szíveket tedd be egy dobozba, melynek adjátok azt 
a nevet: „A szív énekei”.  

A gyerekek húzzanak ki belőle néhányat, és éne-
keljétek el ezeket. Mondd meg a gyerekeknek, 
hogy az elemis énekek a vigasz, az útmutatás és a 
sugalmazás forrását jelenthetik, és szinte bármi-
kor, bárhol énekelhetjük őket.

Otthoni gyakorlás
Hogy egy éneket hatékonyan meg 

tudj tanítani, ahhoz neked is 
ismerned kell. Gyakorolj otthon, 

hogy amikor a gyerekeket tanítod, 
rájuk nézhess, és ne kelljen a 

könyvbe pillantanod.

Az ének megtanítása

Amikor az ének megtanítását tervezed, tedd  
fel magadnak a következő kérdéseket: Hogyan ra-
gadhatom meg a gyerekek figyelmét? Milyen kérdé-
seket tehetek fel, hogy segítsek a gyerekeknek az 
ének evangéliumi üzenetének megértésében? Mi-
lyen bizonyságot mondhatok el a gyerekeknek, 
mely megerősíti őket? (Lásd GyÉ, 300.)

Az új ének szavait mindig énekeld a gyerekeknek 
– ne csak felolvasd vagy elismételd nekik. Ez se-
gíteni fog a gyerekeknek a dallam és a szavak 
összekötésében. A gyerekek úgy tanulnak éneket, 
hogy hallják, majd újra és újra eléneklik. Az 
énektanuláshoz nincs szükségük olvasásra. 

Megkérheted például a gyerekeket, hogy legyenek 
a visszhangod. Érintsd meg a füled, és a gyerekek 
hallgassák meg, amint elénekelsz egy rövid kifeje-
zést vagy egy sort. Ezt követően ints nekik, most 
ők következnek, hogy visszaénekeljék neked az 
adott sort. Énekeljetek el így két sort, majd ismé-
teljétek ezt mindaddig, amíg a gyerekek meg nem 
tanulták. Tegyétek ugyanezt a következő két sor-
ral is (majd az utána következő kettővel, és így 
tovább), míg a gyerekek az egész éneket meg nem 
tanulják.

Énekek felidézése tanulás és játék céljából

Használj zenét, hogy lekösd a gyermekeket, és hogy kellő mozgást 
biztosíts nekik

Az éneklés közben tett mozdulatok segíthetnek a 
gyerekeknek az énekek gyorsabb megtanulásában. 
A figyelmüket is meg lehet így tartani. Győződj meg 
róla, hogy a szent énekekhez használt mozdulatok 
helyénvalók. A kulcsfontosságú szavakhoz vagy ki-
fejezésekhez társuló egyszerű kézmozdulatok a leg-
több ének esetében megfelelők lehetnek (lásd a 
januári hónapnál – útmutató a zenei vezetőnek). 
Amikor például az „Érzem, Jézus szeret” című éne-
ket (GyÉ, 42–43.) éneklitek, kérd meg a gyerekeket, 
hogy amikor a szeret szóhoz értek, tegyék a kezüket 
a szívükre.

A Gyermekek énekeskönyve számos játékos éneket tar-
talmaz. Hozd ki belőlük a legjobbat, és a gyerekek is 
jól fognak szórakozni. Például:

• Énekeljétek el a gyerekekkel a „Fej, vállak, térd és 
láb” című éneket (GyÉ, 129.) a szokott tempóban, 
majd intézz hozzájuk kihívást, hogy tartsák a 
tempót, amint egyre gyorsabban énekelsz.

• Énekeljétek el a „Bízom, elhívnak misszióba” 
(GyÉ, 91.) című éneket. Kérd meg a fiatalabb gye-
rekeket, hogy tegyenek úgy, mintha lovagolnának, 
és úgy vinnék el a Mormon könyvét messzi vidé-
ken élő embereknek. (Tehetnek úgy is, mintha 
repülőn ülnének, vagy zakatoló vonaton.)

Tanítási ötlet: A zene 
hatékony használata meg
hívja a Lelket. Amikor 
 befejezitek egy ének elének
lését, emlékeztesd a gyereke
ket, hogy amikor szeretetet 
és békét éreznek, a Szentlé
lek épp segít nekik az igaz
ság felismerésében.

Ismerd meg az  
éneket: gyakorolj, 
gyakorolj, gyakorolj!

Kérdezd meg 
magadtól:
 1. Hogyan ragadha-

tom meg a gyere-
kek figyelmét?

 2. Milyen kérdése-
ket tehetek fel, 
hogy segítsek a 
gyerekeknek az 
ének evangéli-
umi üzenetének 
megértésében?

 3. Milyen bizonysá-
got mondhatok 
el a gyerekeknek, 
mely megerősíti 
őket?

Énektanítási 
tervem
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Áhítattal  = 120–132C

! Y 34 : B C B C C C C B B C C C C C C COB B
1. Egy gyö - nyö - rı vi - dé - ken,
2. Most én is egy gyö - nyö - rı

# Y 34 : C
mp B C B C C C OB OB OB OB OB

! Y C C C OB C C C CC C C C B CC BB OB
ré - ges - ré - gen, Jé - zus - hoz gyılt sok kis - gyer - mek;
he - lyen va - gyok, Hol Jé - zus i - gé - jét hal - lom;

# Y
BB C B C BB C OB OB BB C B

B C

! Y C C C C C C C C C OB OB C C C C C COB OB B OB OB
Fe - jü - kön meg - pi - hent ál - dó ke - ze, Lát - ták, hogy -Ã köny - nye
Szü - le - im, ta - ná - rom meg - mu - tat - ják, -Ho - gyan kö - ves - sem út

# Y C B C B mf
B CW B C B C OB OB

! Y OB B C C C C C C C C C C OB OBOB B
zett. A sze - re - tet, me - lyet Œk é - rez - het - tek,
ján. Át - ka - rol Sza - ba - dí - tóm sze - re - te - te,

# Y OB CC B
C

B
C

B B CB C B C

! Y C C C BB C C C C OB OB C C C C C COB OB
En - gem is át - ö - lel; Ha - bár nem ül - het - tem
Ér - zem, itt van ve - lem. Mel - let - te já - rok, az

# Y OB OB BB C BB C B C C B C B
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! Y C C C B C C C C C C C OB C C C
B OB OB

ott a tér - dén, De tu - dom, hogy Jé - zus él.
Ã fé - nyé - ben, Hogy A - tyám - hoz visz - sza - tér - jek.

# Y BB CW B C OB OB OB CC C
CC OB OB

! Y OB OB BB C OB OB CC CC CC B COB

Ã él, tu - dom! Szí - vem

# Y C B C B
C B OB C C C

! Y B C B B C C OB OBY
OB OB B COB OB

Né - ki át - a - dom, Ã a -Sza

# Y C C C
C C C C C C

C BC C C

! Y
1.

:B C BB C CC C C C C C B S S C C
B

ba - dí - tóm, Ki sze - ret en - gem, jól tu - dom.
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! Y
2.S C C C C C C C C C C OB OB

OB? OBOB B

Ã sze - ret en - gem, jól tu - dom.

# Y
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