
  Drög að samverustund

  Ég veit að frelsari minn lifi r
  „Ég veit, að lausnari minn lifi r, og hann mun síðastur ganga fram á foldu“

( Job 19:25 ).  



ii

 Leiðbeiningar til leiðtoga 
Barnafélags um samverustundir 
og sakramentissamkomu barna 

  Ráð:  Með því að bjóða 
börnunum að læra frá 
ritningunum er þeim 
hjálpað til að þróa með 
sér ævilanga ást á orði 
Guðs. Ráðgerið í hverri 
viku að bjóða börnunum 
að nota og læra frá ritn-
ingunum. Vera má að 
sum börnin hafi  ekki 
ritningarnar. Önnur 
börn gætu ennþá verið 
ólæs. Lærdóms verkefnin 
í þessum drögum og 
kennsluráðin á blað-
síðum 7, 12 og 18 munu 
veita ykkur hugmyndir 
um hvernig þið getið 
notað ritningarnar við 
kennsluna. 

 Kæru forsætisráð Barnafélaga og tónlistar stjórnendur,

  Þetta árið fáið þið tækifæri til þess að hjálpa börnunum að fi nna fyrir og skilja hinn mikla 
kærleika sem frelsari okkar, Jesú Kristur, ber í þeirra garð. Í gegnum staðfestingu heilags 
anda munu börnin læra að þau geta haft trú á Jesú Krist fyrir tilstilli kjarnahlutverks hans 
í áætlun okkar himneska föður. Börnin munu einnig læra að trú þeirra mun efl ast er þau 
halda boðorðin, þjóna, deila fagnaðarerindinu með öðrum, fylgja fordæmi frelsarans og 
undirbúast fyrir síðari komu hans.

  Við þökkum fyrir trúfasta skuldbindingu ykkar. Við biðjum fyrir ykkur og við höfum trú 
á eiginleikum ykkar til að elska börnin, kenna þeim fagnaðarerindi Jesú Krists og hjálpa 
þeim að lifa samkvæmt frumreglum þess.

  Aðalforsætisráð Barnafélagsins 

 Leiðbeiningar fyrir samverustund

   Kennsla fagnaðarerindisins

  Notið þetta hefti er þið undirbúist fyrir að kenna 
15 mínútna lexíu í hverri viku í samverustund-
inni. Þið getið bætt við vikulegu lexíurnar með 
efni sem kirkjan hefur samþykkt, eins og úr 
tímaritunum  Friend  eða   Líahóna.  Eftirfarandi 
leiðbeiningar munu hjálpa ykkur að undirbúa 
og kenna lexíurnar.

   Elskið þá sem þið kennið.  Sýnið kærleik ykkar 
til barnanna með því að læra nöfn þeirra og 
vera vakandi gagnvart áhuga, hæfi leikum og 
þörfum þeirra.

   Kennið kenningarnar með andanum.  Er þið 
undirbúið lexíur, farið með bæn og biðjið um 
leiðsögn og reynið að styrkja vitnisburð ykkar 
á þeim meginreglum sem þið kennið. Þetta 
mun hjálpa ykkur að kenna með andanum.

   Stuðlið að kostgæfnum lærdómi.  Þetta hefti er 
hannað til að hjálpa ykkur, ekki bara til að vita 
 hvað  þið eigið að kenna heldur einnig  hvernig  á 
að kenna og stuðla að kostgæfnum lærdómi. Þið 
munið kenna kenningarnar á áhrifaríkari hátt er 
þið gerið eftirfarandi þrjú atriði í hverri lexíu:

     1.     Auðkenna kenninguna.  Kynnið kenning-
una sem börnin munu læra á greinargóðan 
hátt. Íhugið aðferðir sem hægt er að notað 
til að gera þetta hljóðrænt og sjónrænt. 
(Nokkur dæmi eru í lexíunum fyrir fyrstu 
vikuna í mars og í júlí.)

     2.     Stuðlið að skilningi.  Sjáðu til þess að 
börnin hljóti dýpri skilning á kenningunum 

í gegnum mismunandi kennsluaðferðir sem 
fær þau til að taka þátt í lærdómnum eins 
og að syngja lög, hlutverka leik og að lesa 
ritningarnar.

     3.     Stuðlið að notkun.  Veitið börnunum tæki-
færi til þess að notfæra sér kenningarnar í 
eigin lífi . Íhugið hvernig þau geti tjáð tilfi nn-
ingar varðandi kenninguna eða sett markmið 
henni tengd.

    Þetta hefti inniheldur lexíur í heild sinni fyrir 
nokkrar vikur ársins. Fyrir aðrar vikur þá eru 
nefndar hugmyndir, ekki lexíur í heild. Bætið 
eigin hugmyndum við þessar sem nefndar eru. 
Þið getið fengið hugmyndir með því að lesa 
aðrar lexíur í þessu hefti. Þegar fi mm sunnu-
dagar eru í mánuðinum, farið þá yfi r lexíur 
sem áður hafa verið kenndar. Andinn getur 
leitt ykkur er þið gerið áætlun og undirbúið 
verkefni fyrir lexíurnar.

  Verið í sambandi við tónlistar stjórnandann 
þegar lexíur eru undirbúnar. Að syngja söngva 
mun hjálpa að styrkja kenningarnar sem þið 
kennið. Öðru hverju getið þið boðið kennurum 
og bekkjum þeirra að hjálpa ykkur með hluta 
af kennslu fagnaðarerindisins.

  Sumar lexíur stinga uppá að bjóða gestar-
æðumanni til að taka þátt í Barnafélaginu. 
Þið ættuð að fá samþykki biskups ykkar eða 
greinarforseta áður en þið bjóðið þessum ein-
staklingum að taka þátt.
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  Sakramentissamkoman

  Óþarfi  er að gefa hverju barni 
ræðuhlutverk með fyrirfram 
tilbúna ræðu. Á áhrifaríkum 
samkomum taka börnin þátt 
á marga mismunandi vegu.  

  Ráð:  Þið getið fundið 
viðbótar aðföng eins og 
myndir til að lita, sögur 
og verkefni í  Friend  og 
í   Líahóna.  Notið þessi 
aðföng til að auka við 
lexíur ykkar. 

Ráð: Þið getið fundið

  Meðfylgjandi lexíunum eru nokkrar kennslu-
ábendingar sem munu hjálpa ykkur að bæta 
kennslugetu ykkar. Lexíurnar innihalda einnig 
myndir sem munu hjálpa ykkur að sjá hvernig 
verkefnið á að líta út. Þótt að þróun kennsluk-
unnáttu sé mikilvæg þá er það ykkar eigin and-
legur undirbúningur og vitnisburður sem mun 
bjóða andanum að staðfesta þessar kenningar 
í hjörtum barnanna.

    Söngstund

  Tónlist í Barnafélagi ætti að skapa lotningarfullt 
andrúmsloft, kenna fagnaðarerindið og hjálpa 

börnunum að fi nna anda Drottins og gleðina 
sem söngurinn veitir. Þið ættuð að verja 20 mín-
útum í að kenna tónlist í samverustundinni. Þetta 
mun verða til þess að þið hafi ð nægan tíma til 
þess að kenna nýja tónlist og hjálpa börnunum 
að njóta þess að syngja.

  Þetta hefti inniheldur nýjan söng sem börnin 
munu læra þetta árið (sjá blaðsíður 28–29). Heftið 
inniheldur einnig hluta sem er nefndur „Hvernig 
á að nota tónlist í Barnafélaginu“ (sjá blaðsíður 
26–27) og viðbótar hugmyndir til að kenna 
börnum söngva (sjá blaðsíður 3, 5, 9, og 15).  

 Leiðbeiningar fyrir sakramentissamkomuna

  Sakramentissamkoma barna er höfð á fjórða 
ársfjórðungnum og er undir stjórn biskups eða 
greinarforseta. Snemma á árinu skulið þið funda 
með ráðgjafanum í biskupsráðinu eða greinarfor-
sætisráðinu sem ber ábyrgð á Barnafélaginu til 
þess að ræða bráðabirgða áætlun. Fáið samþykki 
hans þegar endanleg áætlunin liggur fyrir.

  Áformið að börnin fl ytji efni sem byggt er á 
mánaðarþemum samverustunda. Skráið niður 
ræður og reynslu hvers barns yfi r árið, sem nota 
má á samkomunni. Er þið gerið áætlun yfi r það 

sem börnin hafa lært og geta deilt er tengist 
þema þessa árs skulið þið hugleiða leiðir sem 
börnin geta notað til að hjálpa söfnuðinum að 
einblína á kenningar fagnaðarerindisins sem 
þau eru að kenna.

  Er þið undirbúið samkomuna hafi ð þá í huga 
eftirfarandi viðmiðunarreglur:

    •   Áformið æfi ngar þannig að þær taki ekki 
tíma frá kennslu í bekkjum eða fjölskyldum.

    •   Búningar, fjölmiðlatæki og sjónræn hjálpartæki 
eru ekki viðeigandi fyrir sakramentissamkomu.   

 Aðföng notuð í þessum drögum

  Eftirfarandi stafatákn og skammstafanir eru í 
drögunum:

BS/CS Barnasöngbókin/Childrens Songbook 

TNGC Teaching, No Greater Call 

  Margar lexíur innihalda tillögur um að nota 
myndir. Þið getið fundið myndirnar í  mynda-
safni fagnaðarerindisins,  the Gospel Art Picture 
Kit, kennslubókarpökkum Barnafélagsins, 
kirkjutímaritum og á Alnetinu á images.lds.org. 

 Námsefni fyrir 2010

   Almennt námsefni

  Barnastofan  Behold Your Little Ones;  Sólskins-
börn:  Primary 1;  CTR 4–7:  Primary 2;  CTR 8–11: 
 Barnafélagið 6 

    Grunn námsefni

  Sólskinsbörn:  Primary 1;  CTR 4–7:  Primary 2;  
CTR 8–11:  Barnafélagið 4   
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Janúar   Vér trúum á Guð, hinn eilífa föður, 
og á son hans, Jesú Krist.
  „Vér trúum á Guð, hinn eilífa föður, og á son hans, Jesú Krist, og á heilagan 
anda“ ( Trúaratriðin 1:1 ).

  Bætið eigin hugmyndum við þær sem nefndar eru. Ráðgerið leiðir til þess að auðkenna 

kenninguna fyrir börnunum og hjálpið þeim að skilja hana og nota hana í lífi nu. Spyrjið 

ykkur sjálf: „Hvað munu börnin gera til þess að læra og hvernig get ég hjálpað þeim að 

fi nna fyrir andanum?“ 

  Vika 1: Guð er faðir anda míns.

 Söngur: „Ég veit 
að hann elskar mig“
   (blaðsíðu 28–29 í þessum 

drögum eða  Friend,  

okt. 2002, 46–47)  

  Sýnikennsla

  „Sýnikennslulexíur 
tengja óáþreifanleg 

grundvallaratriði við 
kunnuglega áþreifanlega 
hluti“ (  TNGC,  164). Þessi 
sýnikennsla mun hjálpa 
börnunum að skilja eðli 

anda þeirra í tengslum við 
líkama þeirra.  

  Ráð:  Ráðgerið leiðir til 
þess að  auðkenna  kenn-
inguna fyrir börnunum 
og hjálpið þeim að  skilja 
 hana og  nota  hana í líf-
inu. Hugleiðið hvernig 
þið getið veitt börnunum 
tækifæri til þess að:    
•   Ræða um 

kenninguna.
    •   Lesa ritningar sem 

tengjast kenningunni.
    •   Sjá fyrir sér kenning-

una sjónrænt.
    •   Syngja lög sem tengjast 

kenningunni.
    •   Framkvæma verklega 

athöfn sem tengist 
kenningunni.   

  Ráð:  Farið með bæn og 
leitið eftir leiðbeiningum 
og áhrifum andans er 
þið undirbúið samveru-
stundirnar ykkar. Er þið 
undirbúið og kennið með 
andanum þá mun hann 
staðfesta sannleiksgildi 
þess sem þið kennið. 

   Auðkennið kenninguna  (sjá sýnikennslu):   
Sýnið börnunum nokkra mismunandi hanska 
og bendið á að hver þessara hanska lítur mis-
munandi út, rétt eins og hvert okkar er mis-
munandi. Útskýrið að það skiptir ekki máli 
hversu ólík við erum, við höfum öll anda inni í 
líkama okkar og andi okkar veitir okkur líf. Til 
að sýna þetta, setjið á ykkur hanska og hreyfi ð 
fi ngur ykkar. Útskýrið að hanskinn sé eins og 
efnislíkaminn og höndin eins og andinn. Látið 
börnin hlusta eftir svarinu við spurningunni 
„Hver er faðir anda míns?“ er þið lesið fyrstu 
tvær setningarnar í  Malakí 2:10 . Skrifi ð „Guð er 
faðir anda míns“ á töfl una. Biðjið börnin að 
lesa þetta saman með ykkur. Útskýrið að við 
erum öll hluti af einni stórri fjölskyldu,—
fjölskyldu Guðs.

   Stuðlið að skilningi  (syngja söng):   Sýnið 
mynd af fjölskyldu og útskýrið að þegar himn-
eskur faðir sendi okkur til jarðar þá senda hann 
okkur til að búa með fjölskyldu. Látið börnin 
sýna með fi ngrum sínum hversu margir eru í 
fjölskyldu þeirra. Segið börnunum að þau munu 

syngja söng sem kennir þeim um himnesku og 
jarðnesku fjölskyldu þeirra. Biðjið barn um að 
yfi rgefa herbergið og látið hin börnin velja stað 
þar sem hægt er að fela mynd af fjölskyldu. 
Bjóðið barninu að koma aftur inn og að fi nna 
myndina af fjölskyldunni á meðan börnin 
syngja „Guðs barnið eitt ég er“ ( BS,  2–3). Þegar 
barnið er langt frá myndinni, biðjið þá hin 
börnin að vera sitjandi. Eftir því sem barnið 
nálgast myndina látið þá börnin smá saman 
standa. Endurtakið með öðrum börnum eftir því 
sem tíminn leyfi r. Ræðið um skilaboð söngsins 
og vitnið um mikilvægi fjölskyldna.

   Stuðlið að notkun  (horfa í spegil):   Leyfi ð 
hverju barni að skiptast á að horfa í spegil. Segið 
þeim að í hvert skipti sem 
þau horfa í spegil ættu 
þau að muna að þau 
eru að horfa á barn 
Guðs.
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  Börnin elska að sjá eigin 
listaverk. Ef þið útbúið 

rúllukassa þá er hægt að 
endurnýta hann í aðrar 
lexíur. Þetta verkefni er 

einnig hægt að gera með 
því að líma myndir saman 
og búa til einfalda rollu.  

  Ráð:  Öldungur Dallin 
H. Oaks sagði: „Við 
þurfum að nota sálmana 
okkar meira til þess að 
stilla okkur inn á anda 
Drottins, til að sameina 
okkur og til þess að 
hjálpa okkur að kenna 
og læra kenningar 
okkar“ (í Aðalráðstefn-
uræðu, okt. 1994, 13; 
eða   Ensign,  nóv. 1994, 
12). Skoðið ráðin og 
athafnirnar í þessum 
drögum til að kynnast 
mismunandi aðferðum 
við að nota tónlist í 
samverustundunum. 

   Stuðlið að skilningi  (lesa ritningarnar):   
Setjið þrjár myndir á töfl una: Jóhannes að skíra 
Jesú, Kristur að birtast Nefítunum og Fyrsta 
sýnin. Skiptið börnunum í þrjá hópa og fáið 
hverjum hópi eina eftirtalinna ritningargreina: 
 Matt 3:16–17 ;  3   Ne 11:6–8 ;  Joseph Smith—Saga 
1:17 . Látið þau ræða ritninguna í hópnum sínum 

og síðan gefa restinni af börnunum skýrslu um 
(1) atburðinn, (2) hvað himneskur faðir sagði og 
(3) hvernig þeim hefði liðið ef þau hefðu verið 
á staðnum. Bjóðið einu barni að lesa  Jóh 5:39 . 
Útskýrið að við getum hlotið vitnisburð um að 
Jesús Kristur sé sonur Guðs þegar við lesum í 
ritningunum og förum með bænir.

    Vika 2: Jesús Kristur er sonur Guðs.

    Vikur 3 og 4: Himneskur faðir og Jesús Kristur elska mig.

   Stuðlið að skilningi  (leika ágiskunar leik 

og syngja):   Látið píanóleikarann spila fyrstu 
tvær nóturnar í lagi sem kennir okkur um ást 
himnesks föðurs og Jesú Krists okkur til handa 
og látið börnin giska á hvaða lag þetta er. Bætið 
einni nótu við í einu þar til börnin hafa giskað 
rétt. Syngið lagið saman og ræðið síðan um 
hvað þetta lag kennir okkur um ást himnesks 
föður og Jesú Krists okkur til handa. Skrifi ð 
upp hugmyndir barnanna á töfl una. Endurtakið 
með hverju lagi. Íhugið að nota eftirfarandi 
söngva: „Himnafaðir elskar mig“ ( BS,  16), 
„Thanks to Our Father“ ( CS,  20), „I Feel My 
Savior’s Love“ ( CS,  74–75), og „Guðs barnið 
eitt ég er“ ( BS,  2–3).

   Stuðlið að notkun  (teikning):   Gefi ð hverju 
barni blað og látið þau teikna eina leið sem þau 
vita að himneskur faðir og Jesús Kristur elska 
þau. Þið gætuð viljað benda börnunum á þær 

hugmyndir sem skrifaðar voru á töfl una í verkefn-
inu hér fyrir ofan. Límið myndirnar saman og 
sýnið þær eins og í rúllukassa (sjá  TNGC,  178–79) 
eða opnið þær eins og rollu. Látið píanóleikarann 
spila eitt af lögunum sem listuð eru hér fyrir ofan 
á meðan börnin horfa á.

   Stuðlið að skilningi og notkun  (taka þátt í 

áþreifanlegu verkefni):   Skrifi ð nokkur dæmi á 
aðskilið blað um þær leiðir sem himneskur faðir 
notar til að sýna ást sína til okkar og hvernig við 
sýnum honum ást okkar. Setjið blöðin í kassa 
eða box og biðjið eitt barn um að draga þau 
upp úr eitt í einu. Lesið hvert þeirra upphátt. Ef 
það er eitthvað sem sýnir ást okkar himneska 
föður til okkar, látið þá börnin rétta upp aðra 
höndina. Ef það er eitthvað sem sýnir okkar ást 
til himnesks föður, látið þá börnin setja hönd 
sýna í hjartastað.

    Aðstoð fyrir tónlistarstjórnandann

  Íhugið eftirfarandi til að hjálpa börnunum að 
læra „Ég veit að minn frelsari elskar mig“ (blað-
síðu 28–29 í þessum drögum):

  Sýnið mynd af frelsaranum við að blessa börn 
Nefíta og segið börnunum söguna sem er að 
fi nna í  3   Ne 17:11–24  í eigin eigin orðum. 
Syngið fyrstu línuna af laginu til barnanna 

og gerið hreyfi ngar sem tengjast orðunum „fal-
legan stað“ (til dæmis að opna arma ykkar vítt). 
Látið börnin syngja og gera hreyfi nguna með 
ykkur. Bjóðið börnunum að hugsa um hreyf-
ingar sem passa við hverja línu af laginu. Syngið 
síðan og gerið hreyfi ngarnar saman.  
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   Auðkennið kenninguna  (leggja trúaratriði 

á minnið):   Skrifi ð þriðja trúaratriðið á töfl una 
og bjóðið börnunum að endurtaka það með 
ykkur nokkrum sinnum. Útskýrið þau orð sem 
börnin skilja ekki. (Til dæmis, friðþægingin er 
það sem Jesús gerði til að gera okkur kleift að 
iðrast og komast aftur til Guðs). Strokið eitt eða 
tvö orð út og lesið aftur saman. Hjálpið börn-
unum að læra það utanbókar.

   Stuðlið að skilningi  (leika sögu):   Segið eft-
irfarandi sögu og bjóðið börnunum að standa 
og leika hana með ykkur. „Maður var að ganga 
eftir vegi  (gangið á sama stað).  Hann datt niður 

í djúpa holu  (setjist niður).  Hann reyndi að 
komast upp en gat það ekki  (þykist vera að 
reyna að komast upp).  Hann kallaði á hjálp 
 (hljóðlega kallið á hjálp).  Annar maður var að 
ganga eftir sama vegi. Hann heyrði manninn 
kalla á hjálp  (kallið aftur hljóðlega á hjálp).  
Hann setti stiga niður í holuna. Maðurinn klifr-
aði upp stigann og upp úr holunni  (leikið það 
að klifra upp stiga).  Manninum var bjargað.“ 
Ræðið um það hvernig manninum gæti hafa 
liðið þegar hann var fastur í holunni og síðan 
þegar honum var bjargað. Segið börnunum að 
þegar við gerum eitthvað rangt eða syndgum 

    Vikur 2 og 3: Fyrir friðþægingu Jesú Krists geti allir menn orðið hólpnir.

   Stuðlið að skilningi  (sjá myndir og lesa 

ritningarnar):   Setjið myndir af síðustu kvöld-
máltíðinni, Kristi í Getsemane, krossfestingunni 
og upprisunni hér og þar í kennslustofuna. 
Bendið á myndirnar og segið börnunum að 
þessir atburðir eru frá síðustu viku í lífi  frelsar-
ans. Segið börnunum að þið ætlið að lesa ritn-
ingu sem tengist einni af þessum myndum. 
Biðjið þau að hugsa í hljóði um það hvaða mynd 

passar við ritninguna. Lesið  Lúk 22:13–14, 19–20 . 
Látið alla standa andspænis réttri mynd. Ræðið 
um það sem er að gerast á myndinni. Endurtakið 
með hinar myndirnar (Getsemane:  Lúk 22:39–
44 ; krossfestingin:  Lúk 23:33–34, 46 ; upprisan: 
 Jóh 20:11–18 ). Syngið lag eins og „Hann sendi 
soninn“ ( BS,  20) eða „To Think about Jesus“ 
( CS,  71). Vitnið um að Jesús dó fyrir okkur svo 
við getum lifað aftur með himneskum föður.

Febrúar   Jesús Kristur er frelsari 
minn og lausnari
  „Því svo elskaði Guð heiminn, að hann gaf son sinn eingetinn, til þess að hver 
sem á hann trúir glatist ekki, heldur hafi  eilíft líf“ ( Jóh 3:16 ).

  Bætið eigin hugmyndum við þær sem nefndar eru. Ráðgerið leiðir til þess að auðkenna 

kenninguna fyrir börnunum og hjálpið þeim að skilja hana og nota hana í lífi nu. Spyrjið 

ykkur sjálf: „Hvað munu börnin gera til þess að læra og hvernig get ég hjálpað þeim að 

fi nna fyrir andanum?“ 

  Vika 1: Jesús Kristur er frelsari minn og lausnari.

 Söngur: 
„Hann sendi soninn“
   ( BS,  20)  

  Ráð:  Börn munu skilja 
kenningar betur þegar 
þær tengjast einhverju 
sem börnin þekkja nú 
þegar. Er þið byrjið 
hverja lexíu skulið þið 
fara yfi r kenningar sem 
voru kenndar í síðustu 
viku og tengja þær kenn-
ingar við sannleika sem 
var kenndur þann dag. 

  Lærdómur í 

gegnum hreyfingu

  Börnin munu læra betur 
og muna lengur ef þau 

taka þátt með líkamlegri 
hreyfi ngu.  
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    Aðstoð fyrir tónlistarstjórnandann

   Stuðlið að skilningi  (horfa á myndir og 

leika ágiskunarleik):   Skiptið börnum upp í 
hópa og gefi ð hverjum hóp mynd af atburði 
sem tengist upprisunni (til dæmis gætuð þið 
notað myndir af krossfestingunni, jarðsetningu 
Krists, tómu gröfi nni, Maríu og upprisnum 
Drottni og Jesú þegar hann sýnir lærisveinum 

sínum sár sín). Segið þeim að láta ekki hina 
hópana sjá myndina sína. Látið hvern hópa gefa 
nokkrar vísbendingar sem hjálpa hinum börn-
unum að giska á hvað er að gerast á myndinni 
þeirra. Þegar þau hafa giskað rétt sýnið þá 
hinum hópunum myndina. Útskýrið að vegna 
upprisu Jesú Krists þá munum við öll rísa upp.

  Íhugið eftirfarandi til að hjálpa börnunum að 
læra „Hann sendi soninn“ ( BS,  20):

    •   Er þið syngið látið þá börnin telja á fi ngum 
sér hversu oft þau syngja orðin „Hann sendi 
soninn“ eða látið þau standa þegar þau 

syngja spurningarnar og sitja þegar þau 
syngja svörin.

    •   Skiptið börnunum í tvo hópa. Látið annan 
helminginn syngja spurningarnar og hinn 
helminginn svara með því að syngja svörin.    

    Vika 4: Jesús Kristur reis upp og ég mun gera það líka.

þá er það eins og að detta niður í djúpa holu 
sem við getum ekki komist upp úr á eigin 
vegum. Sýnið mynd af Jesú og segið börnunum 
að rétt eins og einhver hjálpaði manninum upp 
úr holunni, þá getur Jesús Kristur hjálpað og 
bjargað okkur svo við getum komist aftur til að 
lifa með föður okkar á himnum.

   Stuðlið að notkun  (lesa og ræða um ritn-

ingu):   Bjóðið börnunum að lesa  Alma 7:11–12  
og leita að því sem Jesús hefur gert fyrir okkur. 
Biðjið nokkur börn um að deila því sem þau 
komust að. Segið börnunum að Jesús skilur 
þegar við erum særð, sorgmædd, hrædd eða 
veik. Hann getur hjálpað okkur að yfi rstíga 
þetta. Skrifi ð eftirfarandi setningar á töfl una:

  Ég er þakklát/ur fyrir frelsarann vegna þess að 
 .

  Frelsarinn mun hjálpa mér að  .

  Bjóðið nokkrum börnum að deila því hvernig 
þau myndu ljúka við þessar setningar eða 
bjóðið öllum börnunum að deila svörum sínum 
með persónunni sem situr við hliðina á þeim.

   Stuðlið að skilningi  (farið yfir sögur úr ritn-

ingunum):   Segið börnunum að það eru margar 
sögur í ritningunum af fólki sem var blessað 
vegna friðþægingarinnar. Deilið nokkrum af 
þessum sögum. Mögulegar sögur eru Alma 
yngri (sjá  Alma 36:5–27 ), Páll (sjá  Post 8:1–3 ; 
 9:1–20 ), og Enos (sjá  Enos 1:1–8 ). Farið aftur yfi r 
söguna með börnunum eftir að hafa sagt hana. 
Hendið krumpuðu blaði til eins barnsins og 
biðjið það um að segja einn hlut um söguna. 
Láttu barnið henda blaðinu aftur til þín. Haldið 
áfram þar til börnin hafa minnst á fl estu mikil-
vægu smáatriðin í sögunni. Deilið vitnisburði 
ykkar um friðþæginguna.

  Börnum finnst gaman 

að taka þátt í lærdómi.

  Er þið gerir áætlun fyrir 
samverustundirnar ykkar skuluð þið 

íhuga aðferðir til þess að fá fl eiri börn til 
þess að taka þátt í lærdómsverkefnum. 
Til dæmis þá innifelur þetta verkefni 

lítinn hóp af börnum frekar en 
einn eða tvo einstaklinga.  

  Ráð:  Börn læra í 
gegnum hreyfi ngu og 
athafnir. Leyfi ð þeim að 
taka þátt er þið segið sögu 
með því að gera einfaldar 
aðgerðir og hreyfi ngar. 
Eftir að athöfn lýkur getið 
þið hjálpað þeim að und-
irbúa sig fyrir næstu 
kennslustund með því 
að ljúka athöfninni eða 
leiknum með lotningu. 
Látið börnin til dæmis 
syngja nokkrar línur í 
lagi rólega eða haldið 
höndum ykkar í sundur 
fyrir framan ykkur og 
bjóðið börnunum að 
horfa á ykkur er þau 
syngja. Því nær sem 
hendurnar eru hvorr 
annarri því mýkra ættu 
þau að syngja. Þakkið 
þeim fyrir lotningu 
þeirra. 
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   Auðkennið kenninguna  (afrugla orð):   
Skrifi ð hvert eftirtalinna orða á aðskilda blaðar-
enninga: Spámenn, eru, kallaðir, af, Guði. Gefi ð 
fi mm börnum blaðarenningana. Raðið börn-
unum upp fyrir framan hin börnin á þann hátt 
að þau eru ekki í réttri röð. Bjóðið hinum börn-
unum að raða orðunum í rétta röð. Endurtakið 
setninguna saman.

   Stuðlið að skilningi  (lesa ritningarnar):   
Undirbúið vísbendingar um það hvernig Móse, 
Lehí og Joseph Smith voru kallaðir af Guði. Til 
dæmis gætu vísbendingar fyrir Móse verið: „Ég 
var kallaður af Guði er hann talaði við mig frá 
þyrnirunna sem stóð í ljósum loga“; „Guð kall-
aði mig til að skrifa fyrstu fi mm bækurnar í Bibl-
íunni“ og „Guð kallaði mig til þess að leiða fólk 
hans út úr Egyptalandi.“ Veljið þrjú börn til að 
vera fulltrúa þessara spámanna og bjóðið þeim 
að gefa Barnafélaginu vísbendingarnar. Bjóðið 
börnunum að rétta upp hönd þegar þau telja sig 
vita hver spámaðurinn er. Látið börnin segja 

svarið saman. Eftir að þau hafa auðkennt hvern 
spámann, lesið þá ritningu um þann spámann 
(Móse:  2 Mós 3:4–5 ; Lehí:  1   Ne 1:5–6 ; Joseph 
Smith:  Joseph Smith—Saga 1:16–17 . Bendið á 
að Móse var kallaður af Guði, Lehí var kallaður 
af Guði og Joseph Smith var kallaður af Guði. 
Segið börnunum að allir spámenn eru kallaðir 
af Guði.

   Stuðlið að notkun  (umræður og að leika 

hugmyndir):   Spyrjið börnin:„Hver er spámaður-
inn okkar í dag?“ Sýnið mynd af núverandi for-
seta kirkjunnar. Útskýrið að hann var kallaður 
af Guði. Látið börnin ræða í bekkjar hópum 
hvernig þau geti fylgt núverandi spámanni. 
Bjóðið einu barni frá hverjum bekk að koma 
fremst og leika eitt af þeim atriðum sem um var 
rætt í hópi viðkomandi. Bjóðið hinum börn-
unum að giska á hvaða verið sé að leika. Biðjið 
barnið að deila því hvernig að fylgja spámann-
inum á þennan hátt hefur blessað líf þess.

    Vika 2: Spámenn bera vitni um Jesú Krist.

Mars   Guð talar í gegnum spámenn
  „Eins og hann talaði fyrir munn sinna heilögu spámanna frá öndverðu“ 
( Lúk 1:70 ).

  Bætið eigin hugmyndum við þær sem nefndar eru. Ráðgerið leiðir til þess að auðkenna 

kenninguna fyrir börnunum og hjálpið þeim að skilja hana og nota hana í lífi nu. Spyrjið 

ykkur sjálf: „Hvað munu börnin gera til þess að læra og hvernig get ég hjálpað þeim að 

fi nna fyrir andanum?“ 

  Vika 1: Spámenn eru kallaðir af Guði.

 Söngur: „Fylgið 
spámanninum“
   ( BS,  20)  

  Ráð:  Börnin munu 
fi nna fyrir andanum er 
þau deila skilningi sínum 
á grundvallarreglum 
fagnaðarerindisins. Þau 
geta deilt því sem þau 
hafa lært í gegnum orð 
sín, list og söngva. 

6

   Stuðlið að skilningi  (sjá myndir og lesa 

ritningarnar):   Áður en samverustundin hefst 
skal setja mynd af Jesú Kristi á töfl una og þekja 
myndina með myndum af eftirfarandi spá-
mönnum: Jesaja, Jóhannesi skírara, Nefí 

og Joseph Smith. Útdeilið einni af eftirfarandi 
ritningum til hvers bekkjar:  Jesaja 9:6 ;  Markús 
1:6–8 ;  2   Nefí 25:26 ;  Kenning og sáttmálar 
76:20–24 . Látið börnin lesa ritninguna með 
bekknum sínum og auðkenna hvaða spámaður 

    Auðkenna 

kenningar

 Auðkennið greinilega 
kenninguna sem þið eruð 
að kenna þegar þið eruð 
með verkefni. Þetta mun 

hjálpa börnunum að 
skilja og nýta hana betur.

Smellið hér til að 

nálgast orðrenninga.

Spámenn 

eru 

kallaðir 

af 

Guði
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    Vika 3: Það er öryggi sem felst í því að fylgja spámanninum.

   Stuðlið að skilningi  (taka þátt í áþreifan-

legri athöfn):   Sýnið mynd af Móse og útskýrið 
að Móse var spámaður sem leiddi fólk sitt í 
öryggi. Útskýrið að Ísraelsmenn voru í ánauð 
hjá Faraó, konungi Egyptalands og Drottinn 
sagði Móse að leiða fólkið út úr Egyptalandi (sjá 
 2 Mós 3:10 ). Segðu söguna úr  2. Mósebók 14  og 
biðjið börnin að standa og leika hana með þér. 
Dæmi: „Fólkið fylgdi Móse yfi r eyðimörkina  
(gangið á sama stað).  Þau komu að sjónum 
 (gerið öldur með höndunum).  Fólkið leit til 
baka  (lítið til baka)  og sá Faraó og herinn hans 
elta þau  (búið til hljóð hlaupandi hesta með því 

að skella höndum á lærin).  Þau voru hrædd 
 (sýnið hræðslu). ” Lesið  2 Mós 14:13 , og haldið 
síðan áfram með söguna. „Drottinn sagði Móse 
að lyfta upp staf sínum  (látið eins og þið séuð 
að lyfta upp staf),  og hafi ð opnaðist  (færið 
handleggina í sundur).  Fólkið fylgdi Móse í 
öryggi í gegnum hafi ð og upp á þurra jörðina 
hinum megin  (gangið á sama stað).  Þegar her 
Faraós reyndi að elta þau sagði Drottinn við 
Móse að teygja fram hönd sína og vatnið kom 
aftur saman  (færið hendurnar saman).  Her 
Faraós drukknaði í hafi nu. Fólkinu var bjargið 
því það fylgdi spámanninum.“

    Vika 4: Guð talar í gegnum spámenn.

  Hugleiðið að fara yfi r kenningarnar sem börnin 
hafa lært í þessum mánuði í samverustundinni. 
Til dæmis gætuð þið:

    •   Endurtekið eða farið ítarlegra í verkefnin 
sem gerð hafa verið í fyrri samverustundum.

    •   Sýnt börnunum mynd af núverandi spám-
anni og sagt: „Réttu upp hönd ef þú veist 

hver þetta er.“ Biðjið börnin að hvísla nafni 
hans að næstu manneskju. Bjóðið nokkrum 
börnum að deila tilfi nningum sínum gagnvart 
spámanninum.

    •   Syngið viðlagið í „Fylgið spámanninum“ ( CS,  
110–11) á meðan börnin leika það sem þau 
munu gera til að fylgja spámanninum.    

er að vitna og hvað hann vitnar um varðandi 
Jesú Krist. Látið einn bekkinn benda á myndina 
af spámanninum sem þau eru að lesa um og 
deila með Barnafélaginu því sem þau hafa lært. 

Takið myndina af spámanninum af töfl unni. 
Endurtakið þetta með hina spámennina þrjá. 
Bendið á myndina af Kristi og segið börnunum 
að allir spámenn vitna um Jesú Krist.

  Hvað munu börnin  

gera  til þess að læra?

  Að spyrja þessarar spurningar 
er þið undirbúið verkefni mun 

hjálpa börnunum að læra í 
gegnum þátttöku. Til dæmis á 

þessari mynd eru börnin að leika 
söguna um Móse þegar hann 

opnar Rauðahafi ð.  

  Ráð:  Að láta börnin 
lesa úr eigin ritningum 
styrkir mikilvægi ritning-
anna og býður and-
anum heim. Ef mögulegt 
er, bjóðið börnunum að 
fl etta upp að minnsta 
kosti einni tilvitnun með 
ykkur. Þið getið hjálpað 
börnunum að fi nna til-
vitnunina með því að 
láta þau fá númerið á 
blaðsíðunni og benda 
á versið í þínum ritn-
ingum. Íhugið að lesa 
versið saman upphátt. 

  Ráð:  Þennan mánuð 
hafi ð þið notað eftirfar-
andi kennsluaðferðir: 
Afrugla orð, lesa ritn-
ingar, ræða og leika hug-
myndir, sjá myndir, taka 
þátt í áþreifanlegum 
athöfnum og fara aftur 
yfi r eldri verkefni. Verið 
vakandi yfi r leiðum sem 
þið getið notað með þessa 
tækni í öðrum lexíum. 

7
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   Stuðlið að skilningi  (lesa og ræða um ritn-

ingu):   Skrifi ð  kraftur Guðs  á töfl una með því 
að nota kóða (til dæmis gætuð þið notað sér-
tákn fyrir hvern bókstaf). Spyrjið hvort einhver 
geti lesið skilaboðin. Skrifi ð á töfl una hvaða 
bókstaf hvert tákn þýðir og látið börnin vinna 
í hópum við að aftákna skilaboðið. (Minnið 
börnin á að kalla ekki upp svarið.) Lesið 

útkomuna saman. Lesið  Kenningu og sáttmála 
1:29 . Útskýrið að Joseph Smith gat ekki lesið 
skriftina á gulltöfl unum án hjálpar Drottins. 
Bjóðið börnunum að deila vitneskju sinni um 
hvernig Joseph Smith gat þýtt Mormónsbók. 
Bjóðið nokkrum börnum að deila tilfi nningum 
sínum gagnvart Mormónsbók.

    Vika 2: Joseph Smith þýddi Mormónsbók fyrir gjöf og kraft Guðs.

   Auðkennið kenninguna  (lesa ritningarnar):  
 Segið börnunum að Jesús Kristur hafi  stofnsett 
kirkju sína þegar hann lifði á jörðunni. Í dag 
köllum við þá kirkju „frumkirkjuna.“ Útskýrið 
að stuttu eftir dauða Jesú þá var fagnaðarer-
indið hans tekið af jörðunni og mörgum árum 
síðar endurreisti hann fagnaðarerindið með 
Joseph Smith. Undirbúið fjórar orðalengjur, 
hverja með eftirfarandi setningum:

     1.    Joseph Smith las í Biblíunni „Ef einhvern 
yðar    þá biðji hann Guð.“ 
 Joseph Smith—Saga 1:11 .

     2.    Joseph Smith fór út í  að  . 
 Joseph Smith—Saga 1:14 .

     3.    Joseph sá  stólpa yfi r höfði sér. 
  Joseph Smith—Saga 1:16 .

     4.    Himneskur faðir benti á Jesú Krist og sagði: 
„Þetta er minn    .“  Joseph 
Smith—Saga 1:17 .

    Skiptið börnunum í fjóra hópa og fáið hverjum 
hópi eina orðalengju. Bjóðið þeim að lesa ritn-
inguna til að fi nna orðin sem vantar. Látið þau 
hvísla svarinu til hvors annars í stað þess að 
fylla í eyðurnar á blöðunum. Látið börnin skipt-
ast á orðalengjunum og endurtakið þar til hver 
hópur hefur fundið öll svörin. (Svör: 1. bresti 
visku, 2. skóg, biðja 3. ljós, 4. ástkæri sonur)

   Stuðlið að skilningi.  Íhugið að nota athafnir, 
sjónrænu hjálpartækin og fi ngrabrúðurnar úr 
Barnastofu kennslubókinni  Behold Your Little 
Ones,  til að hjálpa börnunum að skilja að himn-
eskur faðir og Jesús Kristur birtust Joseph Smith 
(sjá blaðsíður 88–91).

Apríl   Fylling fagnaðarerindis Jesú Krists 
var endurreist með spámanninum 
Joseph Smith
  „Vér höfum trú á sama skipulagi og var í frumkirkjunni“ ( Trúaratriðin 1:6 ).

  Bætið eigin hugmyndum við þær sem nefndar eru. Ráðgerið leiðir til þess að auðkenna 

kenninguna fyrir börnunum og hjálpið þeim að skilja hana og nota hana í lífi nu. Spyrjið 

ykkur sjálf: „Hvað munu börnin gera til þess að læra og hvernig get ég hjálpað þeim að 

fi nna fyrir andanum?“ 

  Vika 1: Joseph Smith sá himneskan föður og Jesú Krist.

 Söngur: 
„Kirkja Jesú Krists“
   ( BS,  48)  

  Auðkennið kenningar

  Auðkennið greinilega kenninguna 
sem verið er að kenna. Þetta mun hjálpa 
börnunum að skilja og nýta hana betur. 

Íhugið aðferðir sem hægt er að notað 
til þess að fá börnin til að sjá orð 

kenningarinnar og læra þau utan af.  

  Ráð:  Hægt er að leyfa 
fl eiri börnum að taka 
þátt með því að skipta 
þeim upp í hópa. Íhug-
aðu stærð Barnafélags-
ins og hversu marga 
hópa þarf til þess að leyfa 
öllum börnunum að 
taka þátt í verkefninu 
(sjá viku 1). 

_ _ _ _ _ _ _
 ▲ ✱  ◆ ❤  ● ✖ ▼_ _ _ _
 ✔ ✖  ✤ █

F  =  ❤
R  =  ✱

T  =  ●
G  =  ✔
A  =  ◆

K  =  ▲
U  =  ✖
R  =  ▼

S  =  █
ð  =  ✤



9

    Aðstoð fyrir tónlistarstjórnandann

    Vikur 3 og 4: Jesús Kristur endurreisti fagnaðarerindið með Joseph Smith.

  Íhugið eftirfarandi til að hjálpa börnunum að 
læra „Kirkja Jesú Krists“ ( BS,  48):

    •   Biðjið börnin að standa ef þau tilheyra fjöl-
skyldu. Vísið til annarra hópa sem þau gætu 
tilheyrt, til dæmis liðs, klúbbs eða kirkju. 
Látið börnin útskýra hvað  tilheyra  þýðir 

(þú ert mikilvægur hluti af einhverju). Kynnið 
sönginn með því að sýna mynd af Jesú Kristi 
og láta börnin lesa saman  Kenningu og sátt-
mála 115:4 .

    •   Kynnið hvern frasa í söngnum með því að 
láta börnin hlusta eftir svari við spurningu 
er þið syngið textann fyrir þau. (Til dæmis: 
Hverju tilheyri ég? Hvaða tvo hluti veit ég? 
Hvernig mun ég fylgja honum?) Látið börnin 
syngja textann með ykkur. Haldið þessu 
áfram þar til börnin hafa lært allan sönginn.

    •   Skiptið Barnafélaginu upp í tvo hópa og látið 
annan hópinn syngja tvö fyrstu orðin í hverri 
setningu ( Ég tilheyri, Ég þekki,  og svo fram-
vegis) og látið hinn hópinn klára setninguna. 
Skiptið á hópunum og endurtakið.    

          Íhugið að nota teikningu 
svipaða þessari í þessu 

verkefni. Hægt er að láta 
börnin vinna þetta verkefni 

í smærri hópum ef 
Barnafélagið er stórt.

  Ráð:  Himneskur faðir 
og Jesús Kristur ættu 
ekki að vera sýndir 
á dramatískan hátt. 

  Ráð:  Notið Barnafé-
lagssöngva við kennslu. 
Þetta mun hjálpa börn-
unum að muna það 
sem þeim hefur verið 
kennt. „Við getum 
skynjað og lært mjög 
hratt í gegnum tónlist 
 .   .   .  suma andlega þætti 
sem við myndum ann-
ars læra á löngum 
tíma“ (Boyd   K. Packer, 
í  TNGC,  46). 

   Auðkennið kenninguna og stuðlið að 
skilningi  (púsla):   Útskýrið að stuttu eftir 
dauða Jesú þá var fagnaðarerindið hans tekið af 
jörðunni og síðar endurreisti hann fagnaðarer-
indið með Joseph Smith. Útskýrið að endurreisa 
þýðir að setja aftur saman. Teiknið einfalda 
mynd af kirkju eins og sýnt er (sjá  Efesusbréfi ð 
2:20 ;  4:11–13 ). Útskýrið að þegar Kristur var á 
jörðunni stofnsetti hann kirkju sína. Klippið 
myndina niður í nokkra hluta er 
þið kennið þeim um fráhvarfi ð. 
Látið börnin púsla aftur saman 
myndinni er þau hlusta á 
píanistann spila „Vordag 
fagran“ ( BS,  57). Syngið 
þriðja versið saman.

   Stuðlið að skilningi  (hlusta á gesta ræð-

umann):   Bjóðið nokkrum úr deildinni að koma 
í Barnafélagið og leika fólkið sem tók þátt í 
endurreisninni (eins og Joseph Smith [sjá  Joseph 
Smith—Saga 1:8–20 ], engilinn Moróní [sjá  Joseph 
Smith—Saga 1:29–35, 42–49 ], vitnin þrjú [sjá 
„Vitnisburður þriggja vitna“], eða Jóhannes 
 skírara [sjá  K&S 13 ]). Vera má að þau vilji nota 
einfalda búninga. Skiptið börnunum í hópa. 
Bjóðið gestunum að tilkynna hver þau eru og 
látið börnin segja það sem þau vita um þessa 
einstaklinga. Látið gestina deila vitnisburði 
sínum um fólkið sem þau eru að leika.

R
it

n
in

g
ar

Opin
ber

un
Helgiathafnir

Heilagur andi Prestdæmið

Jesús Kristur Postular Spámenn

Smellið hér til að nálgast teikningu.
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   Stuðlið að skilningi og notkun  (ræða 

dæmisögur):   Útskýrið að fyrir tilstilli Jesú 
Krists getum við iðrast þegar við gerum eitt-
hvað rangt, sem þýðir að við hættum að 
syndga og snúum okkur til Guðs. Útskýrið að 
líða illa, biðja um fyrirgefningu, að laga hið 
ranga og að endurtaka ekki hið ranga er allt 
hluti af iðruninni. Stuttlega ræðið þessi skref 

og undirstrikið hvernig frelsarinn getur hjálpað 
okkur. Skiptið börnunum í hópa og fáið 
hverjum hópi eina dæmisögu. Látið þau lesa 
dæmisöguna og ræða hvað þau gætu gert til 
að iðrast. Til dæmis, einhver reiðist og slær 
bróður sinn eða systur. Hvað ætti hann að 
gera? Látið í ljós þakklæti fyrir tækifærið sem 
Jesú Kristur hefur veitt okkur til að iðrast.

    Vika 2: Ég get iðrast.

   Auðkennið kenninguna  (leggja trúaratriði 

á minnið):   Setjið mynd af Jesú Kristi á töfl una. 
Teiknið stiga með fjórum tröppum sem liggja að 
myndinni. Farið með fjórða trúaratriðið saman 
og bjóðið börnunum að nefna fyrstu frumreglur 
og helgiathafnir fagnaðarerindisins er þið skrifi ð 
þær á réttar tröppur. Teljið með fi ngrunum er 
þið segið hverja frumreglu og helgiathöfn. 
Íhugið leiðir til að hjálpa börnunum að læra 
utanbókar fjórða trúaratriðið.

   Stuðlið að skilningi  (syngja söng):   Syngið 
„Trú“ ( BS,  50). Búið til orðalengju fyrir hverja 
setningu í öðru versi. Skiptið börnunum í fjóra 
hópa og fáið hverjum hópi eina orðalengju. 
Látið hvern hóp standa og syngja eigin línu á 
réttum stað í söngnum. Látið hópana skiptast 
á orðalengju og endurtakið þar til hver hópur 
hefur sungið hverja línu. Bjóðið börnunum að 
leika þær leiðir sem þau geta hlýtt. (Þetta gæti 
verið gert í eigin hópum eða Barnafélagið í 
heild.) Deilið með börnunum reynslu sem 
hefur styrkt trú ykkar á Jesú Krist.

Maí   Frumreglur og helgiathafnir 
fagnaðarerindisins leiða 
mig til Jesú Krists.
  „Frumreglur og helgiathafnir fagnaðarerindisins [eru]: Í fyrsta lagi trú á 
Drottin Jesú Krist; í öðru lagi iðrun; í þriðja lagi skírn með niðurdýfi ngu til 
fyrirgefningar synda; í fjórða lagi handayfi rlagning til veitingar á gjöf heilags 
anda“ ( Trúaratriðin 1:4 ).

  Bætið eigin hugmyndum við þær sem nefndar eru. Ráðgerið leiðir til þess að auðkenna 

kenninguna fyrir börnunum og hjálpið þeim að skilja hana og nota hana í lífi nu. Spyrjið 

ykkur sjálf: „Hvað munu börnin gera til þess að læra og hvernig get ég hjálpað þeim að 

fi nna fyrir andanum?“ 

  Vika 1: Trú mín á Jesú Krist styrkist þegar ég hlýði.

 Söngur að eigin vali 
úr  Barnasöngbókinni  

        Notið töfluna

  Tafl a getur verið mjög 
áhrifaríkt kennslutæki. Notið 

einfaldar línu teikningar 
til að hjálpa við að kenna 

frumreglur fagnaðarerindisin.  

  Ráð:  Með því að bjóða 
börnunum að deila í 
smærri hópum veitast 
fl eiri börnum tækifæri til 
þess að taka þátt. Börnin 
sitja nú þegar í bekkjar-
hópum í samverustund-
inni. Þessa hópa er hægt 
að nota fyrir smærri 
hópverkefni. Bekkjar-
kennarar geta aðstoðað 
við þátttöku og viðhaldið 
lotningu. 

Heilagur andiHeilagur andi

SkírnSkírn

IðrunIðrun

Trú á Jesú KristTrú á Jesú Krist
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    Vika 4: Þegar ég er staðfest/ur hlýt ég gjöf heilags anda.

   Auðkennið kenninguna  (læra um loforð):  
 Bjóðið tveimur börnum að standa fremst til að 
sýna hvað loforð er. Látið fyrsta barnið segja: 
„Ég lofa að  (lána þér bókina mína) ef 
þú vilt lofa að  (skila henni).“ Látið síðari 
barnið samþykkja og tengja hendur við fyrsta 
barnið. Útskýrið að sáttmáli er tvíhliða loforð 
milli okkar og Guðs. Skrifi ð öðru megin á töfl -
una „Guð lofar“ og hinum megin „Við lofum“. 
Útskýrið að þegar við skírumst gerum við lof-
orð við Guð og hann gefur okkur loforð.

   Stuðlið að skilningi  (syngja söng):   Undir-
búið fyrirfram aðskilin blöð með eftirfarandi lof-
orðum og söngvum: Taka á mig nafn Jesú Krists 
(„Kirkja Jesú Krists“) [ BS,  48]); Muna ætíð eftir 

honum („To Think about Jesus“ [ CS,  71]); Halda 
boðorðin („Boðorðin haldið“ [ BS,  146]); Svo að 
andi hans sé með þeim („Heilagur andi“ [ BS,  
56]); Snúa og lifa með honum („Guðs barnið eitt 
ég er“ vers   3 [ BS,  2–3]). Setjið blöðin í ílát. Látið 
eitt barn draga út eitt blað og lesa loforðið. 
Spyrjið börnin: „Hver er að veita þetta loforð, 
Guð eða við?“ Skrifi ð loforðið á töfl una á réttum 
stað. Látið börnin syngja sönginn og látið ílátið 
ganga þar til söngurinn er búinn. Látið barnið 
sem heldur á ílátinu þegar söngnum er lokið 
draga upp annað blað. Endurtakið með hverju 
lagi. Farið yfi r loforðin og vitnið um mikilvægi 
skírnarsáttmálans.

   Auðkennið kenninguna  (horfa á mynd og 

syngja söng):   Sýnið mynd af barni sem verið 
er að staðfesta og spyrjið hvað sé að gerast. 
Spyrjið: „Hvað er gjöf heilags anda?“ Leggið 
áherslu á að gjöf heilags anda er réttur til þess 
að hafa stöðugt samfélag heilags anda. Syngið 
„Heilagur andi,“ ( BS,  56).

   Stuðlið að skilningi  (spyrja spurninga):  
 Bjóðið Melkísedeks prestdæmishafa að koma 

í Barnafélagið. Látið nokkur börn fá spurningar 
til að spyrja hann, til dæmis: Hvaða prestdæmi 
berð þú? Hvernig hlaust þú prestdæmið? 
Hvernig staðfestir þú einhvern sem kirkjuþegn? 
Hvað þýðir „handayfi rlagning“? Hvað þýðir það 
að „meðtaka heilagan anda“? Hvernig getur heil-
agur andi hjálpað mér? Bjóðið börnunum að 
miðla reynslu sinni um hvernig heilagur andi 
hefur hjálpað þeim.  

    Vika 3: Þegar ég er skírð/ur geri ég sáttmála við Guð.

  Börn sem sjónræn 

hjálpartæki

  Að nota börn í sjónrænum 
sýningum mun skerpa athygli 

þeirra og hjálpa þeim að 
læra. Til dæmis byrjar þessi 
samverustund á því að börn 

sýna hugtakið loforð.  

  Ráð:  Andanum er boðið 
heim þegar börnin deila 
tilfi nningum sínum um 
fagnaðarerindið. Hjálpið 
börnunum að skilja að 
friðar og kærleikstilfi nn-
ingar sem þau fi nna 
fyrir koma frá heilögum 
anda. Aðalatriði sam-
verustundar í viku 4 ætti 
að vera börnin að deila 
því hvernig heilagur 
andi hefur hjálpað þeim. 
Sjáið til þess að þið 
skapið lotningarfullt 
andrúmsloft svo af þessu 
geti orðið. 
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   Auðkennið kenninguna  (læra að hlusta):   
Segið með hljóðlátri rödd: „Allir sem geta heyrt 
í mér setjið fi ngur ykkar á nef ykkar. Allir sem 
geta heyrt í mér setjið hönd ykkar á höfuð 
ykkar.“ Haldið áfram með að tilnefna aðra 
líkamsparta þar til öll börnin eru að hlusta á 
hljóðværu rödd þína. Þið gætuð lokið með því 
að biðja þau að krossleggja hendur. Bendið á 
að þrátt fyrir að þú hafi r talað lágri röddu þá 
gátu börnin heyrt rödd þína og hlýtt leiðbein-
ingum þegar þau hlustuðu. Útskýrið að heilagur 
andi talar til okkar með lágri hljóðlátri rödd.

   Stuðlið að skilningi  (taka þátt í áþreifan-

legri athöfn):   Bindið fyrir augun á barni og 
farið með það á annan stað í herberginu. Segið 

við barnið: „Ef þú treystir mér og hlustar á mig 
þá mun ég hjálpa þér aftur í sætið þitt.“ Gefi ð 
barninu leiðbeiningar með mjúkri rödd svo 
það komist aftur örugglega í sætið sitt. Spyrjið: 
„Hvernig er þetta líkt og þegar heilagur andi 
leiðbeinir okkur?“ Sýnið hvernig hægt er að 
líkja heilögum anda við Líahóna með því að 
deila sögunni um Nefí og brotna bogann (sjá 
 1.   Nefí 16:18–32 ). Íhugið að nota hreyfi ngar 
eins og bent hefur verið á í þessum drögum 
(sjá mars, vika   3 eða ágúst, vika   4). Útskýrið 
að rétt eins og Líahona leiðbeindi fólkinu sam-
kvæmt trú þeirra og kostgæfni þá mun heilagur 
andi leiðbeina okkur samkvæmt réttlæti okkar 
þegar við hlustum á rödd hans.

    Vika 2: Heilagur andi talar með lágri hljóðlátri rödd.

   Auðkennið kenninguna  (leggja trúaratriði 

á minnið):   Hjálpið börnunum að leggja á 
minnið fyrsta trúaratriðið með því að skipta 
þeim í þrjá hópa. Bendið á hóp og látið þau 
segja: „Við trúum á Guð, hinn eilífa föður.“ 
Bendið á annan hóp og látið þau segja: „og sá 
son hans, Jesú Krist.“ Bendið á þriðja hópinn 
og látið þau segja: „og á heilagan anda.“ Endur-
takið þannig að hver hópur fær að segja hvern 
hluta trúaratriðsins. (Vera má að sniðugt sé að 
biðja yngri börnin að halda uppi fi ngri fyrir 
hverja setningu). Útskýrið að himneskur faðir, 
Jesús Kristur og heilagur andi eru allir meðlimir 
Guðdómsins. Segið börnunum að heilagur andi 
er andi sem hefur ekki líkama holds og beina.

   Stuðlið að skilningi og notkun  (lesa ritn-

ingar og deila reynslu):   Bjóðið börnunum að 
opna ritningar sínar og lesa saman  Kenningu og 
sáttmála 130:22 . Biðjið þau að hlusta eftir því af 

hverju heilagur andi hefur ekki líkama. Lesið 
 Kenningu og sáttmála 8:2 . Látið börnin benda 
á höfuð sitt þegar þú segir „huga“ og á hjartað 
sitt þegar þú segir „hjarta.“ Deilið dæmum um 
hvernig heilagur andi talar til hjarta þíns og 
hugar (sjá  Galatabréfi ð 5:22 ). Íhugið að láta 
börnin deila reynslu um þegar þau hafa fundið 
fyrir áhrifum heilags anda.

   Stuðlið að skilningi og notkun  (ræða um 

hlutverk heilags anda):   Skiptið börnunum í 
fi mm hópa. Látið hvern hóp hafa eina af eftirfar-
andi ritningum og látið þau benda á hvernig 
heilagur andi hjálpar okkur:  Jóhannes 14:26  
(huggar og kennir);  2.   Nefí 32:5  (segir okkur 
hvað við eigum að gera);  Mosía 5:2  (breytir 
hjörtum okkar);  Moróní 8:26  (fyllir okkur af von 
og elsku);  Kenning og sáttmálar 20:27  (vitnar 
um Krist). Bjóðið hverjum hópi að segja hinum í 
Barnafélaginu frá því sem þau lærðu.

Júní   Heilagur andi vitnar um 
sannleiksgildi allra hluta.
  „Fyrir kraft heilags anda getið þér fengið að vita sannleiksgildi allra hluta“ 
( Moróní 10:5 ).

  Bætið eigin hugmyndum við þær sem nefndar eru. Ráðgerið leiðir til þess að auðkenna 

kenninguna fyrir börnunum og hjálpið þeim að skilja hana og nota hana í lífi nu. Spyrjið 

ykkur sjálf: „Hvað munu börnin gera til þess að læra og hvernig get ég hjálpað þeim að 

fi nna fyrir andanum?“ 

  Vika 1: Heilagur andi er þriðji aðili Guðdómsins.

 Söngur: 
„Heilagur andi“
   ( BS,  48)  

  Ráð:  Það er mikilvægt 
fyrir börn að læra sann-
leika fagnaðarerindisins 
frá ritningum. Hjálpið 
börnunum að einbeita 
sér og að hlusta þegar 
ritningar eru lesnar. 
Jafnvel ung börn geta 
hlustað eftir einu eða 
tveimur ákveðnum 
orðum er þú lest vers. 
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    Vika 4: Fyrir kraft heilags anda getum við fengið að vita sannleiksgildi 
allra hluta.

   Stuðlið að skilningi  (hlusta á sögur):   
Bjóðið einhverjum úr deildinni að deila sögum 
um hvernig heilagur andi getur leiðbeint og 
verndað okkur. Þau gætu deilt persónulegri 
reynslu, sögu úr ritningunum eða kirkjusög-
unni (sjá til dæmis  Teachings of Presidents of 
the Church: Wilford Woodruff  [2004], 46–47). 
Skiptið börnunum í hópa og hringsnúið annað 
hvort hópunum eða sögumönnunum þangað til 
allir hóparnir hafa heyrt allar sögurnar. Látið 
börnin raula „Heilagur andi“ ( BS,  56) á meðan 
verið er að skipta um sögumann.

   Stuðlið að skilningi og notkun  (töflu verk-

efni):   Skiptið töfl unni upp í tvo dálka. Skrifi ð 
„Mikilvægar ákvarðanir“ efst í annan dálkinn og 
„Bjóða heilögum anda“ efst í hinn. Látið börnin 
fylla út í fyrsta dálkinn með því að lista upp 
mikilvægum ákvörðunum sem þau þurfa að 
taka í lífi nu. Látið þau fylla út í síðari dálkinn 
með þeim atriðum sem þau geta gert til að 
bjóða heilögum anda inn í líf sitt svo þau geti 
fengið hjálp við að taka þessar mikilvægu 
ákvarðanir.

    Vika 3: Heilagur andi getur leiðbeint og verndað okkur.

  Aðlögun á lexíum

  Aðlagið lexíur að aldri 
barnanna. Íhugið að 
nota hugmyndir og 

verkefni úr öðru efni sem 
kirkjan hefur samþykkt 

eins og Barnastofu 
kennslubók og 

tímaritum kirkjunnar.  

   Notið töfluna

  Töfl ur geta verið áhrifrík kennslu 
verkfæri. Þær geta verið notaðar 

til þess að heilsa börnunum, 
spyrja spurningu, auðkenna 
kenningu, skrá hugmyndir og 

útskýra sögur eða hugtök 
(sjá  TNGC,  162–63).  

  Ráð:  Ein leiðin til þess 
að bjóða heim andanum 
er að veita börnunum 
tækifæri til þess að miðla 
því sem þau munu gera 
til þess að lifa eftir sann-
leika fagnaðarerindisins. 
Íhugið hvernig þið getið 
veitt þeim þessi tækifæri 
í hverri samverustund. 

 MIKILVÆGAR ÁKVARÐANIR

  Vera heiðarleg 
 Láta skírast 
 Trúboðsþjónusta 

 BJÓÐA HEILÖGUM ANDA

  Biðjast fyrir 
 Sækja kirkju 
 Lesa ritningarnar 

   Stuðlið að skilningi og notkun  (fara í leik 

eða deila reynslu):   Lesið  Moróní 10:5  saman 
og vitnið um að heilagur andi mun hjálpa 
okkur að læra sannleikann. Segið börnunum að 
stundum gætu þau fengið hlýja og friðsæla til-
fi nningu í kirkju, er þau gera góðverk 
eða er þau biðja og lesa í ritning-
unum. Útskýrið að þessi frið-
sæla tilfi nning er heilagur 
andi að láta þau vita að 
þessir hlutir eru sannir og 
réttir. Skiptið börnunum í 
hópa og fáið hvern hóp til 
að gera eftirfarandi verkefni: 
(1) Leika kubba leikinn úr 

Barnastofu kennslubókinni,  Behold Your Little 
Ones  (sjá blaðsíður 29, 31). (2) Miðla reynslu 
sinni um hvernig heilagur andi hefur hjálpað 
þeim. (Þið gætuð viljað bjóða kennara í 
hverjum hóp til þess að fyrst miðla reynslu.)  
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   Stuðlið að skilningi  (horfa á og ræða 

um myndir):   Sýnið börnunum par af leður-
söndulum (eða mynd af Jesú í söndulum). 
Útskýrið að Jesú sem var í svona skóm fór um 
og gerði gott. Skrifi ð eftirfarandi á töfl una: 
„Hann gekk um, gjörði gott  .   .   .  því Guð var 
með honum“ (sjá  Postulasagan 10:38 ). Látið 
börnin endurtaka þessa línu með ykkur. Setjið 
upp myndir af eftirfarandi atburðum í herberg-
inu: Jesú blessar börnin (sjá  3.   Nefí 17:21–24 ), 
Jesús læknar blinda manninn (sjá  Jóhannes 

9:1–17 ), Jesús reisir dóttir Jaírusar frá dauðum 
(sjá  Matteus 9:18–19, 23–25 ) og Jesús fæðir 
5.000 (sjá  Jóhannes 6:5–14 ). Biðjið börnin að 
þykjast setja á sig sandala og láttu þau ganga 
að mynd. Bjóðið nokkrum börnum að lýsa 
hvað Jesús er að gera á myndinni. Bjóðið þeim 
að endurtaka setninguna „Hann gekk um, 
gjörði gott  .   .   .  því Guð var með honum“ áður 
en gengið er að næstu mynd. Endurtakið fyrir 
hverja mynd.

    Vika 2: Jesús Kristur gekk um gerandi gott.

   Auðkennið kenninguna  (lesa ritningarnar):   
Undirbúið fi mm pappírsmiða með einu af eftir-
farandi orðum á annarri hliðinni og samsvar-
andi ritningar tilvitnun á bakhliðinni:  Ekki  
( HDP Móse 4:2 );  minn vilji  ( Lúkas 22:42 );  en  
( 3.   Nefí 27:13 );  þinn  ( Jóhannes 6:38 );  sé gerður  
( Jóhannes 4:34 ). Skiptið börnunum í fi mm 
hópa og fáið hverjum hópi einn pappírsmiða. 
Útskýrið að allar þessar ritningar segja svipaða 
sögu um hvernig Jesús Kristur lifði lífi  sínu. 
Bjóðið kennurunum að hjálpa börnunum að 
skilja boðskapinn í ritningum þeirra. Látið 
hvern hóp gefa frásögn af því sem þau hafa 

lært er þau setja pappírsmiðann sinn á töfl una. 
Bjóðið þeim að hjálpa þér að setja orðin í rétta 
röð og lesið síðan setninguna saman.

   Stuðlið að notkun  (útbúa pappírskeðju):   
Látið börnin stinga uppá leiðum sem þau geta 
fylgt fordæmi Jesú Krists að fylgja boðorðum 
himnesks föður. Látið hvert barn skrifa eða 
teikna eina hugmynd á blaðarenning. Tengið 
renningana saman í keðju. Bendið á að rétt eins 
og keðjan óx með hverri hlýðnisgjörð þá mun trú 
okkar einnig vaxa í hvert skipti sem við hlýðum.

Júlí   Ég get fylgt 
fordæmi Jesú Krists
  Jesús sagði: „Kom síðan og fylg mér“ ( Lúkas 18:22 ).

  Bætið eigin hugmyndum við þær sem nefndar eru. Ráðgerið leiðir til þess að auðkenna 

kenninguna fyrir börnunum og hjálpið þeim að skilja hana og nota hana í lífi nu. Spyrjið 

ykkur sjálf: „Hvað munu börnin gera til þess að læra og hvernig get ég hjálpað þeim að 

fi nna fyrir andanum?“ 

  Vika 1: Jesús Kristur hlýddi alltaf himneskum föður.

 Söngur: „Fylg þú mér“
   ( Sálmar,  nr. 55)  

     Auðkennið 

kenningar

  Auðkennið greinilega 
kenninguna sem þið eruð 
að kenna þegar þið eruð 
með athöfn. Þetta mun 
hjálpa börnunum að 

skilja og nýta hana betur.  

  Ráð:  Hreyfi ng á meðan 
Barnafélagið er í gangi 
hjálpar börnunum 
að taka þátt og vera 
athugul. Aðlagið 
 verkefnin til að mæta 
stærð Barnafélagsins. 
Til dæmis gæti stórt 
Barnafélag þurft að 
ganga á sama stað í 
staðinn fyrir að ganga 
að myndunum í viku 2. 

  Ráð:  Börn munu læra á 
áhrifaríkari hátt þegar 
mismunandi kennsluað-
ferðir eru notaðar. Í viku 
2, til dæmis, þá eiga 
börnin að bera kennsl á 
kenninguna, sjá myndir 
og gera verklega athöfn 
sem tengist kenningunni. 

Verði

minn

vilji

ekki

Smellið hér til að nálgast orðrenninga.
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    Aðstoð fyrir tónlistarstjórnandann

   Stuðlið að skilningi  (lesa ritningarnar og 

syngja söngva):   Skrifi ð tvo lista á töfl una í 
tilviljanakenndri röð—einn lista af ritningum 
þar sem Jesús sýnir fordæmi og annan með 
söngvum sem tengjast þessum ritningum. 
Skiptið börnunum í hópa. Látið hvern hóp hafa 
mynd af þeim ritningarlega atburði sem þú 
hefur listað upp. Segið hverjum hóp að stefna 
saman myndinni sinni við bæði ritningu og 
söng af töfl unni. Látið einn hóp í einu sýna 
myndina sína, útskýra fordæmið sem Jesús setti 
og leiða afganginn af Barnafélaginu í að syngja 
sönginn. Íhugið að nota eftirfarandi:

    •   Barnið Jesú í musterinu,  Lúkas 2:42–49 , 
“Seek the Lord Early” ( CS,  108)

    •   Jóhannes skírari að skíra Jesú,  Matt 3:13–17 , 
„Skírnin“ ( BS,  54)

    •   Farið því,  Matt 28:19–20 , „We’ll Bring the 
World His Truth“ ( CS,  172–73)

    •   Jesús að lækna Nefítana,  3   Ne 17:7–9 , „Ég 
geng með þér“ ( BS,  78)

    Berið vitni um að Jesús Kristur er eina fullkoma 
fordæmið sem við getum fylgt.

   Stuðlið að skilningi  (lesa ritningu):   Klippið 
hjarta úr pappír og skrifi ð á það  Elskið hver 
annan.  Setjið það í ritningarnar ykkar við 
 Jóhannes 13:34 . Bjóðið einu barni að fara í 
gegnum ritningarnar ykkar og fi nna hjartað. 
Útskýrið að í þessari ritningu kennir Jesús okkur 
hvernig hann vill að við komum fram við aðra. 
Látið börnin fi nna Jóhannes 13:34  í sínum eigin 

ritningum og lesið það saman. 
Gefi ð hverju barni pappírs-
hjarta með ritningarversinu á 
til að setja í eigin ritningar og 

bjóðið þeim að deila þessari 
athöfn með fjölskyldu sinni.

   Stuðlið að notkun  (syngja söng og miðla 

hugsunum):   Látið börnin búa til einn eða fl eiri 
hringi. Látið eina röð barna snúa á móti annarri 
röð ef nægilegt rými er fyrir hendi.) Látið hvern 
hóp fá band sem er með tölu þrædda uppá sig 
og endana bundna saman. Látið börnin renna 
tölunni eftir bandinu á meðan „Elskið hver 
annan“ ( BS,  74) er sunginn. Stöðvið tónlistina til-
viljanakennt og biðjið barnið (eða börnin) sem 
er með töluna að miðla hvernig 
þau geti sýnt öðrum kærleika á 
einn hátt. Ljúkið með því að bjóða 
nokkrum börnum að miðla reynslu 
er aðrir hafa sýnt þeim kærleika.

  Íhugið eftirfarandi til að hjálpa börnunum að 
læra „Fylg þú mér“ ( Sálmar,  númer 55):

    •   Hvetjið börnin til þess að fylgja þér er þú 
snertir nefi ð þitt, hristir hendur þínar og 
krossleggur þær. Segið þeim að við getum 
fylgt Jesú með því að gera það sem hann 
gerði. Látið þau slá létt taktinn í söngnum 

með tveimur fi ngrum annarar handar á lófa 
hinnar handarinnar þegar tónlistin er leikin.

    •   Undirbúið fótspor og skrifi ð texta lagsins á 
þau. Bjóðið börnunum að setja fótsporin á töfl -
una, eitt í einu, er þið syngið og þau bergmála 
hverja ljóðlínu. Raðið fótsporunum þannig að 
þau leiði að myndinni af frelsaranum.    

    Vikur 3 og 4: Fordæmi Jesú Krists sýnir mér hvernig ég á að lifa.

            Tónlistarstjórnendur geta fengið börnin til að fást við að læra kenningu söngsins er börnin 
gera tengingu milli orðanna, tónlistarinnar og sjónrænu hjálpartækjanna. Á komandi 

vikum geta börnin fjarlægt fótsporin þar til þau hafa lært allan sönginn.  

Smellið hér til að nálgast fótsporin.

„Fylg þú mér,“

sagði frelsarinn.

Fótspor hans

þræðum glöggt 
um sinn,

einungis þannig

öðlumst frið

Elskaðan himna

soninn við.

Elskið hver 
annan
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   Stuðlið að skilningi  (teikna myndir):   
Skiptið börnunum í hópa. Biðjið kennara í 
hverjum hóp að lesa eða segja sögu úr ritn-
ingunum þar sem Jesús læknar einhvern, eins 
og blindu mennina tvo ( Matteus 9:27–31 ), 
sjúka manninn ( Jóhannes 5:1–9 ), tíu líkþráu 
mennina ( Lúkas 17:12–19 ) eða um son kon-
ungsmannsins (  Jóhannes 4:46–53 ). Bjóðið 

börnunum að teikna myndir sem lýsa sög-
unni. Þið gætuð beðið nokkur börn um að 
deila myndum sínum og sögunum með öllum 
í Barnafélaginu. Bjóðið þeim að ímynda sér 
hvernig fólkinu sem Jesús læknaði hafi  liðið 
er þau deila sögunni. Bjóðið börnunum að 
deila myndum sínum með fjölskyldum sínum 
heima fyrir.

    Vika 2: Jesús Kristur getur læknað sjúka.

   Auðkennið kenninguna  (leika ágiskunar 

leik):   Teiknið tíu litlar línur á töfl una, eina fyrir 
hvern bókstaf í orðinu  kraftaverk.  Biðjið börnin 
að giska á hvaða orð þessa sé. Skrifi ð fyrsta 
stafi nn og biðjið börnin að giska aftur. Skrifi ð 
staf númer tvö og biðjið þau að giska aftur á 
hvaða orð þetta sé. Endurtakið með alla eftir-
farandi stafi  þar til þau hafa giskað rétt. Segið 
börnunum að kraftaverk sé óvenjulegur 
atburður sem gerist fyrir kraft Guðs. Skiptið 
börnunum í hópa. Gefi ð hverjum hóp sett af 
eftirfarandi orðarenningum:  kraftaverk, sýna, 
að Jesús Kristur, hefur, kraft, yfi r, jörðunni.  

Látið hvern hóp afrugla orðin. (Smellið hér til að 

nálgast orðrenninga.)

   Stuðlið að skilningi  (hlusta á sögur úr ritn-

ingunum):   Segið með eigin orðum sögurnar 
um Jesú þegar hann hastar á storminn ( Markús 
4:36–39 ) og fyllir netin af fi ski ( Lúkas 5:1–11 ). 
Bjóðið börnunum að gera hreyfi ngar sem eiga 
við sögurnar (eins og herma eftir vindinum og 
öldunum og draga inn tóm net og síðan full 
net). Vitnið með hverri sögu hvernig það sést 
að Jesús Kristur hefur vald yfi r jörðunni. Látið 
börnin ræða hvernig þessi kraftaverk hjálpuðu 
nauðstöddu fólki.

Ágúst   Jesús Kristur er sonur Guðs 
og hann er Guð kraftaverka
  „Því að sjá. Ég er Guð, og ég er Guð kraftaverka  .   .   .  og ég vinn aðeins meðal 
mannanna barna í samræmi við trú þeirra“ ( 2   Nefí 27:23 ).

  Bætið eigin hugmyndum við þær sem nefndar eru. Ráðgerið leiðir til þess að auðkenna 

kenninguna fyrir börnunum og hjálpið þeim að skilja hana og nota hana í lífi nu. Spyrjið 

ykkur sjálf: „Hvað munu börnin gera til þess að læra og hvernig get ég hjálpað þeim að 

fi nna fyrir andanum?“ 

  Vika 1: Jesús Kristur er Guð kraftaverka.

 Söngur að eigin vali 
úr  Barnasöngbókinni  

  Vinna í 

litlum hópum

  Að vinna í litlum hópum 
stuðlar að því að fl eiri 

börn verða þátttakendur í 
náminu. Börnin sitja nú 
þegar í bekkjarhópum í 

samverustundinni. Þessa 
hópa er hægt að nota fyrir 

smærri hópathafnir.  

  Ráð:  Börnin læra með 
því að framkvæma. 
Bjóðið börnunum að 
nota hreyfi ngar til að 
segja sögu. Æfi ð hreyfi ng-
arnar með börnunum 
áður en sagan er sögð. 
Börnin geta þá hlustað 
og einbeitt sér að sögunni 
á meðan hún er sögð. 
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    Vika 4: Kraftaverk koma til þeirra sem hafa trú.

   Stuðlið að skilningi  (hlusta á sögur úr ritn-

ingunum):   Bjóðið nokkrum úr deildinni að 
koma í Barnafélagið og stuttlega segja eftirfar-
andi sögur eins og þau hafi  verið vitni að 
atburðunum: Lasarus reistur upp ( Jóhannes 
11:1–45 ); dóttur Jaírusar reist upp ( Markús 

5:21–24, 35–43 ); sonur ekkjunnar reistur upp 
( Lúkas 7:11–16 ) og upprisan ( Jóhannes 20:1–18 ). 
Fólkið úr deildinni gæti notast við einfalda bún-
inga eins og trefl a eða skikkjur. Hvetjið þau til 
að bera vitni um Jesú Krist, kraft hans yfi r 
dauða og að allir muni rísa upp.

   Auðkennið kenninguna  (lesa ritningu):   
Skrifi ð á töfl una  Kenning og sáttmálar 63:9 : 
„En sjá, trú kviknar ekki af táknum, heldur 
fylgja tákn þeim, sem trúa.“ Útskýrið að orðið 
 tákn  í þessari ritningu getur einnig þýtt  krafta-
verk.  Látið börnin standa og lesa ritninguna 
saman upphátt. Bendið á orðið  trú.  Útskýrið að 
kraftaverk eru ekki alltaf dramatískir atburðir, 
við þurfum fyrst að hafa trú og síðan getum við 
borið kennsl á kraftaverkin í lífi  okkar. Útskýrið 
einnig að þrátt fyrir trú okkar þá munum við 
samt upplifa sorg, verki og þjáningu en Guð 
þekkir þarfi r okkar og mun annast um okkur.

   Stuðlið að skilningi  (hlusta á sögur úr ritn-

ingunum):   Segið með eigin orðum söguna af 
Móse þegar hann bað Faraó að leyfa fólki Guðs 
að fara frá Egyptalandi ( 2. Móse 7–10 ). Bjóðið 
börnunum að taka þátt með því að búa til hljóð 
eða hreyfi ngar sem passa við plágurnar áður 
en þú byrjar á sögunni. Til dæmis gætu börnin 
hreyft handleggi sína og búið til hljóð eins og 
rennandi á, klórað sér út um allt til að tákna lýs, 

baula eins og kú eða kveinað til að tákna kýlin. 
Látið börnin hlusta vel er sagan er sögð. Segið 
þeim að þegar þú lyftir höndinni þinni eiga þau 
að gera hljóðin eða hreyfi nguna til að tákna 
pláguna sem þú ert að segja frá og þegar þú 
lætur höndina síga þá eigi þau að hætta. Eftir 
að þú hefur sagt frá hverri plágu fyrir sig segið 
börnunum að Faraó neitaði samt að leyfa fólk-
inu að fara. Faraó sá mörg kraftaverk og tákn en 
hann trúði samt ekki á Guð. Berið þessa sögu 
saman við atvik þar sem trú framkalla kraftaverk 
(til dæmis Elía og ekkjan í Sarefta, Daníel og 
ljónin, bróðir Jareds eða Nefí og Lehí í fangels-
inu). Látið börnin fi nna uppá hreyfi ngum sem 
passa við þessa sögu ef nægur tími er.

   Stuðlið að skilningi  (hlusta á gesta ræð-

umann):   Bjóðið einni eða tveimur fjölskyldum 
úr deildinni að miðla hvernig kraftaverk hafa 
blessað þau þegar þau hafa sýnt trú á Jesú Krist. 
(Biðjið fjölskyldurnar um þetta tímanlega svo 
þau geti undirbúið sig.) Vitnið að þegar við 
höfum trú munum við sjá kraftaverk í lífi  okkar.  

    Vika 3: Jesús Kristur hefur vald yfi r dauðanum.

  Stuðlið að skilningi.

  Börnin muna og skilja betur sögurnar 
úr ritningunum er þau gera hreyfi ngarnar 

eða leika sögurnar.  

  Ráð:  Skilningur og vitn-
isburður barnanna á 
kenningunni styrkist er 
þau miðla með öðrum 
því sem þau hafa lært í 
Barnafélaginu. Í viku 2 
eru þau hvött til þess að 
miðla því sem þau hafa 
lært heima hjá sér. Þetta 
mun veita tækifæri fyrir 
umræður um fagnaðar-
erindið á heimilinu og 
styrkja fjölskylduna. 
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   Auðkennið kenninguna  (leggja ritningu á 

minnið):   Teiknið mynd af hjarta og mynd sem 
sýnir boðorðin tíu til að hjálpa börnunum að 
leggja  Jóhannes 14:15  á minnið. Skiptið börn-
unum í tvo hópa. Sýnið myndina af hjartanu 
fyrir framan annan hópinn og látið þau standa 
og segja: „Ef þér elskið mig“ Haldið uppi 
myndinni af borðorðunum tíu fyrir framan 
hinn hópinn og látið þau standa og segja: 
„munuð þér halda boðorð mín.“ Endurtakið 
nokkrum sinnum. Eldri börnin gætu lært fyrri 
hlutann af  Jóhannes 14:21  („Sá sem hefur boð-
orð mín og heldur þau, hann er sá sem elskar 
mig“) á sama hátt.

   Stuðlið að skilningi  (leika boðorðin):   Undir-
búið pappírsblöð með einu boðorði skrifað á 
hvert (eins og lesa í ritningunum, klæðast sið-
samlega og hlýða Vísdómsorðinu). Setjið blöðin 
í ílát og látið eitt barn velja eitt blað og leika 
hvernig hægt er að halda boðorðið. Biðjið hin 
börnin að geta sér til um hvað barnið er að 

gera. Syngið „Boðorðin haldið“ ( BS,  68). 
Þegar viðlagið er sungið látið þá eitt barn leiða 
hin börnin í að leika hvernig þau geta haldið 
boðorðið. Bjóðið nokkrum börnum að miðla 
hvernig líf þeirra mun verða blessað er þau 
halda þetta boðorð.

   Stuðlið að notkun  (lesa og ræða ritningar):   
Sýnið „My Gospel standards“ og farið yfi r staðl-
ana með börnunum. Útskýrið að með því að 
fylgja þessum stöðlum erum við að sýna Jesú 
Kristi að við elskum hann. Skrifi ð hverja eftirtalda 
tilvísun í ritningarnar á aðskilin blöð:  2. Mós 20:7 ; 
 2. Mós 20:8–10 ;  2. Mós 20:12 ;  Jóh 13:34–35 ;  Mósía 
18:10 ; og  Kenning og sáttmálar 42:40–41 . Skiptið 
börnunum í hópa og fáið hverjum hópi eina eftir-
talinna ritninga til að lesa saman: Látið þau fi nna 
samsvarandi staðal í fagnaðarerindinu og ræða 
hvernig þau geta lifað eftir þeim staðli. Bjóðið 
þeim að deila hugmyndum sínum með restinni 
af börnunum í Barnafélaginu.

September   Ég hlýði Jesú Kristi 
vegna þess að ég elska hann
  „Ef þér elskið mig, munuð þér halda boðorð mín“ ( Jóhannes 14:15 ).

  Bætið eigin hugmyndum við þær sem nefndar eru. Ráðgerið leiðir til þess að auðkenna 

kenninguna fyrir börnunum og hjálpið þeim að skilja hana og nota hana í lífi nu. Spyrjið 

ykkur sjálf: „Hvað munu börnin gera til þess að læra og hvernig get ég hjálpað þeim að 

fi nna fyrir andanum?“ 

  Vikur 1 og 2: Ég sýni Jesú Kristi að ég elska hann þegar ég held 
boðorðin.

  Leggja ritningar 

á minnið

  Sjónræn hjálpartæki 
hjálpa börnunum við 

að leggja ritningar 
á minnið.  

  Ráð:  Börnin geta lært 
kenningar fagnaðar-
erindisins með því að 
leggja ritningar á 
minnið. Orð ritning-
anna geta verið upp-
spretta huggunar og 
leiðbeininga (sjá  TNGC,  
171). Í viku 1 munu þrjú 
atriði hjálpa börnunum 
að leggja ritninguna á 
minnið: endurtekning, 
stuttar setningar og sjón-
ræn hjálpartæki. 

Smellið hér til að 

nálgast teikningar.
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   Stuðlið að skilningi  (teikna myndir):   Segið 
söguna þegar Kristur læknar og blessar fólkið í 
 3   Ne 17:7, 9–12, 20–24  eða bjóðið eldri börnum 
að lesa hana úr ritningunum. Látið börnin 
teikna mynd sem sýnir eitthvað úr sögunni. 
Vitnið um hvernig ást ykkar á Jesú Kristi hefur 
vaxið er þið hafi ð lesið í ritningunum.

   Stuðlið að notkun  (syngja söng og ræða 

ritningar):   Syngið „Seek the Lord Early“ ( CS,  
108). Segið börnunum að þau geti lært meira 

um Jesú Krist með því að lesa eða hlusta á ritn-
ingarnar. Segið söguna sem er að fi nna í  Mark 
10:13–16  sem fjallar um þegar Jesús blessar 
börnin. Sýnið mynd af Jesú að blessa litlu 
börnin. Látið börnin ímynda sér hvernig þeim 
hefði liðið ef þau hefðu verið þarna. Bjóðið 
nokkrum börnum að deila hugsunum sínum. 
Útskýrið að þau geta nálgast Jesú með því að 
lesa um hann í ritningunum.  

    Vika 4: Elska mín fyrir Jesú Krist vex þegar ég nem í ritningunum.

   Stuðlið að skilningi  (lesa og ræða um ritn-

ingar):   Skiptið börnunum í litla hópa. Látið 
hvern hóp lesa og ræða eftirfarandi ritningar 
vakandi yfi r því hvað frelsarinn er að kenna um 
bæn:  3   Ne 18:19–20 ;  Kenning og sáttmálar 19:28, 
38 ;  88:63–64 . Leggið áherslu á kennslu frelsar-
ans að biðja til himnesks föður í hans nafni og 
að þetta hjálpar okkur að færast nær honum.

   Stuðlið að skilningi  (lita myndir):   Gerið 
eintök fyrir hvert barn af myndinni á blaðsíðu 
19 í kennslubók Barnastofu,  Behold Your Little 
Ones . Látið börnin lita myndina og taka heim 
svo þau geti deilt með fjölskyldum sínum.

   Stuðlið að skilningi og notkun  (ræða 

bæn):   Syngið söng um bæn úr  Barnasöngbók-
inni,  til dæmis „Bæn barns“ ( BS,  6) eða „Vér 

lútum höfði“ ( BS,  18). Ræðið við börnin um 
hversu ást þín til frelsarans vex er þú biður 
bænir. Teiknið graf með fjórum dálkum á töfl -
una. Skrifi ð  Himneskur faðir okkar  efst í fyrsta 
dálkinn. Skrifi ð  Þakka honum fyrir blessan-
ir efst í annan dálkinn. Skrifi ð síðan efst í þriðja 
dálkinn  Biðja um blessanir.  Og efst í síðasta 
dálkinn skal skrifa  Í nafni Jesú Krists, amen.  
Biðjið börnin, í bekkjarhópum sínum, að nefna 
nokkrar blessanir sem þau eru þakklát fyrir. 
Biðjið síðan hvern hóp að nefna eina blessun 
sem þau eru þakklát fyrir og skrifi ð í dálk 
2. Því næst biðjið börnin að ræða í sínum 
bekkjarhóp þær blessanir sem þau gætu beðið 
himneskan föður um og skrifi ð svör þeirra í 
dálk 3. Farið yfi r þætti bænarinnar.

    Vika 3: Ást mín á Jesú Kristi eykst þegar ég bið bænar.

  Lita verkefni

  Ekki fi nnst öllum börnum gaman 
að lita. Sum þeirra lita mjög lítið 
á blaðið. Tilgangur lita verkefna 
er að gefa börnunum sjónræna 
framsetningu af lexíunni sem 

þau geta haldið á og tekið heim.  

  Ráð:  Það staðfestir 
kenninguna í hjarta 
þeirra og býður andaum 
þegar börnin deila því 
hvernig þau nota kenn-
inguna. Eftir að hafa 
kennt kenningu gefi ð þá 
börnunum tækifæri til 
þess að deila því hvernig 
þau geta notað kenning-
una í lífi  sínu. 

  Ráð:  Undirbúið sam-
verustundina á þann 
hátt að bæði eldri og 
yngri börn geti tekið 
þátt. Til dæmis virkar 
fyrra verkefnið betur 
með eldri börnunum 
og síðari verkefnið betur 
með yngri börnunum 
í viku   3. 
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Auðkennið kenninguna  (lesa ritningarnar): 

 Setjið mynd af fastatrúboða á töfl una. Segið 
börnunum að þau muni lesa nokkrar ritningar 
um trúboðsstarf. Látið helming barnanna lesa 
 Matt 28:19–20  og hinn helminginn lesa  Kenn-
ingu og sáttmála 133:37 . Bjóðið þeim að bera 
kennsl á það sem þau læra um trúboðsstarf frá 
ritningunum og ræða það með öllum í Barnafé-
laginu. Biðjið börn sem tilheyra fjölskyldu sem 
í er fastatrúboði að deila tilfi nningum sínum 
um trúboðsstarf.

   Stuðlið að skilningi og notkun  (ræða trú-

boðsstarf):   Látið börnin standa og syngja „Ég 
feginn fara vil í trúboð“ ( BS,  91). Segið börn-
unum að himneskur faðir vill að fagnaðarer-
indið sé prédikað um allan heim og þau geti 
nú undirbúið sig fyrir að vera trúboðar. Setjið í 
ílát hluti sem munu minna börnin á leiðir sem 
þau geta notað til að undirbúa sig fyrir að 
þjóna í trúboði eins og ritningar, sunnudags-
skó, tíundarmiða og hjarta úr pappír. Látið 
börnin velja einn hlut úr ílátinu og segja frá því 
hvernig að gera það sem hluturinn stendur fyrir 
mun undirbúa þau til að vera trúboðar.

    Vika 2: Að deila fagnaðarerindinu hjálpar öðrum að koma til Krists.

Auðkennið kenninguna  (lesa ritningu og 

horfa á myndir):    Kenning og sáttmálar 1:38  - 
látið börnunum standa upp og lesa upphátt 
saman. Útskýrið að spámenn eru þjónar Jesú 
Krists. Sýnið myndir af frelsaranum og núver-
andi spámanni og segið börnunum að þegar 
við fylgjum spámanninum erum við að fylgja 
Jesú Kristi.

   Stuðlið að notkun  (syngja söng):   Syngið 
vers 9 í „Fylgið spámanninum“ ( BS,  58). 
Skiptið börnunum niður í hópa og látið þau 
velja eitt eða tvennt sem þau hafa lært frá lifandi 
spámönnum og postulum á Aðalráðstefnu. Látið 
einn hópinn leika það sem þau hafa lært. Biðjið 
hin börnin að geta sér til um hvað þau voru að 
gera. Endurtakið með öllum hópunum og 
syngið viðlagið við „Fylgið spámanninum“ 
milli þess sem hóparnir skiptast á.

Október   Markmið kirkjunnar er að 
bjóða öllum að koma til Krists
  „Komið til Krists, fullkomnist í honum“ ( Moró 10:32 ).

  Bætið eigin hugmyndum við þær sem nefndar eru. Ráðgerið leiðir til þess að auðkenna 

kenninguna fyrir börnunum og hjálpið þeim að skilja hana og nota hana í lífi nu. Spyrjið 

ykkur sjálf: „Hvað munu börnin gera til þess að læra og hvernig get ég hjálpað þeim að 

fi nna fyrir andanum?“ 

  Vika 1: Að fylgja spámanninum mun hjálpa okkur að koma til Krists.

     Nám með endurtekningu

  Börn læra með endurtekningu og 
áskorunum. Hér endurtaka börnin 

ritninguna og fá þá áskorun 
að setja orðin í rétta röð.  

Ráð:  Börn munu læra 
betur og muna lengur 
þegar hugmyndir eru 
sýndar með myndum og 
öðrum sjónrænum hjálp-
artækjum (sjá  TNGC,  
176, 182–83). Börnin 
sjálf geta verið áhrifarík 
og þátttakandi sjónræn 
hjálpartæki. Íhugið að 
bjóða fastatrúboða að 
koma í Barnafélagið eða 
látið barn klæða sig sem 
fastatrúboða í staðinn 
fyrir að sýna mynd af 
fastatrúboða. 

honum fullkomnist 

í 

til 

Komið 

Krists
, 

Smellið hér til að nálgast orðrenninga.
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    Vika 4: Mustersverk hjálpa mér og fjölskyldu minni að koma til Krists.

   Auðkennið kenninguna  (lesa ritningu):   
Setjið mynd af Jesú Kristi á töfl una. Hjálpið 
börnunum að leggja á minnið „Komið til Krists, 
fullkomnist í honum“ ( Moró 10:32 ). Skrifi ð orð 
ritningarinnar á aðskilin blöð. Setjið blöðin í 
handahófskenndri röð á töfl una. Bjóðið börn-
unum að fl etta upp ritningunni og lesa með 
þér. Látið eitt barn fi nna fyrsta orðið í ritning-
unni og setja á réttan stað á töfl unni. Lesið ritn-
inguna aftur og bjóðið öðru barni að fi nna 
næsta orð. Endurtakið þar til orðin eru í réttri 
röð. Útskýrið fyrir börnunum að það að koma 
til Krists þýðir að hafa trú á hann, halda boð-
orð hans, gera sáttmála og iðrast þegar við 
gerum mistök.

   Stuðlið að skilningi og notkun  (ræða 

dæmisögur):   Útskýrið að vegna friðþæginar-
fórnar Jesú Krists getum við iðrast þegar við 
gerum mistök. Klippið fjögur fótspor úr pappír 
og á hvert fótspor skrifar þú einn hlutann af 
iðruninni: (1) líða illa, (2) biðja um fyrirgefn-
ingu, (3) leiðrétta hið ranga og (4) ekki endur-
taka syndina. Setjið fótsporin á gólfi ð þannig 
að þau leiði að myndinni af Jesú Kristi og látið 
nokkur börn fylgja þeim. Skiptið börnunum í 
hópa og látið hvern hóp fá dæmisögu sem 
lýsir einhverju sem barn gæti þurft að iðrast 
af. Til dæmis „Einhver er óhlýðinn foreldrum 
sínum, sparkar bolta inni í húsinu og brýtur 
eitthvað.“ Biðjið þau að ræða hvernig þau 
ættu að nota hvert skref iðrunar.

   Stuðlið að skilningi  (syngja söng):   Kennið 
seinna versið í „Musterið“ ( BS,  99). Sýnið mynd 
af musteri sem er falið bak við átta pappírsblöð. 
Skrifi ð eða teiknið á hvert blað eitt af eftirfar-
andi: Hjarta, opna hurð, orðið  sáttmáli,  orðið 
 hlýða,  orðin  helgur staður,  orðið  innsiglað,  
mynd af barni og mynd af fjölskyldu. Segið 
börnunum að þetta eru vísbendingar um söng. 
Bjóðið þeim að hlusta vandlega er þú syngur 
eina línu úr söngnum. Spyrjið þau hvaða vísb-
ending á við þessa línu og bjóðið barni að fjar-
læga viðkomandi blað. Syngið línuna aftur með 
börnunum og útskýrið hvað hún táknar. Þið 
getið boðið þeim að gera hreyfi ngu sem tengist 
línunni. Endurtakið með hverri línu söngsins. 
Syngið allan sönginn með hreyfi ngum þegar 

myndin hefur verið afhjúpuð. Segið börnunum 
að þau geta undirbúið sig núna til þess að 
vera verðug að fara í musterið þegar þau verða 
eldri og með því að gera það færast þau nær 
Jesú Kristi.  

    Vika 3: Við komum til Krists með því að iðrast þegar við gerum mistök.

  Stuðlið að notkun

  Börnin læra þegar þau sýna 
hvernig þau geta notað frumreglur 

fagnaðarerindisins í lífi  sínu.  

  Ráð:  „Er við sýnum 
þeim sem við kennum 
ástúð þá verða þau [og 
við] móttækilegri fyrir 
andanum“ ( TNGC,  31). 
Þið getið aukið ástúð 
ykkar til barnanna með 
því að biðja fyrir hverju 
þeirra, kynnast áhuga-
málum þeirra og 
áhyggjum, nefna þau 
með nafni og hlusta 
með athygli á þau. 

  Ráð:  Dæmisögur eru 
raunverulegar aðstæður 
sem hjálpa börnunum að 
hugsa um og ræða hvað 
þau geti gert í svipuðum 
aðstæðum (sjá viku 3). 
Dæmisögur geta hjálpað 
við að sýna hvernig nota 
eigi frumreglur fagnað-
arerindisins (sjá  TNGC,  
161–62). 

sáttmáli hlýðni

helgur 

staður
innsiglað

Smellið hér til að nálgast fótsporin.

Smellið hér til að nálgast 
myndir og teikningar.
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Stuðlið að skilningi  (þátttaka í leikriti):   
Segið börnunum að einn dag spurði maður 
nokkur Jesú: „Hver er nágranni minn?“ Jesús 
svaraði honum með sögu sem kennir okkur að 
þjóna öðrum. Bjóðið nokkrum börnum að klæða 
sig í einfalda búninga og leika persónurnar í 
dæmisögunni um miskunnsama Samverjann: 
ferðalangur, nokkrir þjófar, prestur, Levíti, Sam-
verji og gestgjafi . Segið söguna með eigin orðum 
(sjá  Lúk 10:30–37 ) og hjálpið síðan börnunum að 
leika. Spyrjið börnin: „Hvað kennir þessi saga 
okkur um nágranna okkar?“ Hverjum ber okkur 
að þjóna?“ Bendið á að nágranni okkar getur 
verið hver sá sem þarfnast aðstoðar. Útskýrið 
fyrir börnunum að þau geti þjónað vinum sínum 
og fjölskyldu hvenær sem er en þau ættu ein-
ungis að þjóna fólki sem þau þekkja ekki ef 
þau eru með foreldri eða öðrum fullorðnum 
sem hægt er að treysta. Berið vitni um að Jesús 
Kristur elskar alla og vill að við þjónum öllum.

   Stuðlið að notkun  (undirbúa þjónustu fyrir 

fjölskyldu):   Látið börnin vita að Jesús vill að við 
þjónum öðrum, þar á meðal fólki í fjölskyldum 
okkar. Klippið út litla hringi og gefi ð hverju 
barni nokkra. Látið þau teikna bros kall á hvert 
þeirra til að búa til „Þjónustubros.“ Hvetjið 
börnin til að gera lítil þjónustuverk fyrir fjöl-
skyldu sína í komandi viku. 
Skiptist á hugmyndum um 
hvað þau gætu gert (til dæmis 
skilja eftir lítil skilaboð, taka 
til leikföng eða búa um rúm). 
Látið börnin skilja eftir „Þjónustu-
bros“ þar sem þjónustuverkið var framkvæmt. 
Bjóðið þeim að bjóða fjölskyldum sínum að 
taka þátt í þessu verkefni með þeim. Hvetjið 
börnin til þess að deila með Barnafélaginu í 
næstu viku hvernig þjónustan þeirra hjálpaði 
fjölskyldum þeirra að brosa.

Nóvember   Þegar við þjónum öðrum 
erum við að þjóna Guði
  „Þegar þér eruð í þjónustu meðbræðra yðar, eruð þér aðeins í þjónustu 
Guðs yðar“ ( Mósía 2:17 ).

  Bætið eigin hugmyndum við þær sem nefndar eru. Ráðgerið leiðir til þess að auðkenna 

kenninguna fyrir börnunum og hjálpið þeim að skilja hana og nota hana í lífi nu. Spyrjið 

ykkur sjálf: „Hvað munu börnin gera til þess að læra og hvernig get ég hjálpað þeim að 

fi nna fyrir andanum?“ 

  Vikur 1 og 2: Jesús kenndi okkur hvernig við þjónum öðrum.

  Sjá fyrir 

sér sögur úr 

ritningunum

  Einfaldir búningar 
gerðir úr hversdags 

hlutum munu 
hjálpa börnunum 

að sjá fyrir sér 
þessa sögu úr 
ritningunum.  

Ráð:  Sumar sögur úr 
ritningunum þarf að 
aðlaga að aldri barn-
anna. Er þið kennið 
söguna um miskunn-
sama samverjann í viku 
1 útskýrið þá vel að ef 
einhver ókunnugur 
biður um eða þarf á 
hjálp að halda þá þarf 
barnið fyrst að fá aðstoð 
frá fullorðnum sem 
hægt er að treysta. 

  Ráð:    Samverustund  
 getur veitt tækifæri fyrir 
stuðning við Trú á Guð 
verkefnið. Þjónustu 
verkefnið í vikum 1 og 
2   hjálpar til við að ná 
markmiðum á blað-
síðum 8–9 í  Trú á Guð  
bókunum. 

Ráð: Samverustund
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   Stuðlið að skilningi  (sjá dæmi um tækifæri 

til þjónustu):   Látið Barnafélagsleiðtoga koma 
inn í herbergið, leikandi að hún þurfi  greini-
lega á hjálp að halda. Til dæmis gæti hún verið 
að missa hluti, reyna að halda á of mörgum 
hlutum eða verið að róa barn. Látið börnin 
stinga uppá leiðum sem þau gætu gert til að 
nota „hjálpandi hendur“ sínar til að hjálpa 
henni. Minnið börnin á að í sögunni um misk-
unnsama Samverjann kenndi Jesús okkur að 
þjóna öðrum. Sýnið myndir af börnum sem 
þurfa hjálp. Íhugið að nota myndir frá Barnafé-
lags kennslubókar pökkunum. Bjóðið börnum 
að deila hvernig þau gætu hjálpað í þessum 
aðstæðum. Endurtakið fyrri helminginn af 
 Mósía 2:17  og látið börnin endurtaka síðari 
helminginn.

   Stuðlið að skilningi  (undirbúa þjónustu 

fyrir nágranna):   Látið barn gera útlínur af hönd 
sinni á blað og skrifa á „hjálpandi hendur“ sínar 
aðferðir sem fjölskylda þeirra gæti þjónað 

nágrönnum sínum. Hvetjið þau til að gera þetta 
þjónustuverkefni með fjölskyldum sínum ein-
hvern tímann í næstu viku. Hengið hendurnar 
uppá tilkynningatöfl u eða vegg þar sem börnin 
eru minnt á leiðir til þess að þjóna.

   Stuðlið að skilningi og notkun  (syngja 

söng):   Biðjið eitt barn að koma fram fyrir 
bekkinn og bera sína hönd saman við þína. 
Bendið á að hönd barnsins er miklu minni en 
þín. Spyrjið spurninga eins og „Stóru hendur 
mínar geta týnt upp leikföng. Geta litlu hendur 
þína það líka?“ Verið viss um að öll börnin taki 
þátt með því að láta þau bera hendur sínar 
saman við hendur kennara síns. Bendið á að 
hendur þeirra geta framkvæmt allskyns þjón-
ustuverk þótt þær séu litlar. Syngið „Tvær 
smáar hendur“ ( BS,  126). Bjóðið börnunum 
að krossleggja hendur að framan á meðan þau 
syngja. Þegar þau syngja orðið  hendur,  látið 
þau lyfta báðum höndum upp í loftið og síðan 
krossleggja þær fl jótt aftur.  

    Vika 4: Þegar ég þjóna nágrönnum mínum þá er ég að þjóna Guði.

   Auðkennið kenninguna  (leggja ritningu 

á minnið):   Skrifi ð „Þegar þér eruð í þjónustu 
meðbræðra yðar, eruð þér aðeins í þjónustu 
Guðs yðar“ ( Mósía 2:17 ) á töfl una og ræðið 
merkingu þess. Hjálpið börnunum að leggja 
hana á minnið með því að skipta ritningunni 
upp í tvo hluta og láta helming barnanna segja 
fyrri hlutann („Þegar þér eruð í þjónustu með-
bræðra yðar“) og hin helminginn segja síðari 
hlutann („eruð þér aðeins í þjónustu Guðs 
yðar“). Endurtakið nokkrum sinnum.

   Stuðlið að skilningi  (syngja söng):   Syngið 
„Þegar við hjálpum“ ( BS,  108) og setjið orðið 
 þjóna  í staðinn fyrir orðið  hjálpa.  Endurtakið 
sönginn og setjið nöfn á öðrum í fjölskyldunni 
í staðinn fyrir móðir  (til dæmis faðir, bróðir og 
systir). Bjóðið börnunum að leika þá þjónustu 

sem þau gætu veitt fjölskyldu sinni í látbragðs-
leik á meðan þau syngja. Minnið börnin á að 
þegar við þjónum öðrum þá erum við að 
þjóna Guði.

   Stuðlið að notkun  (ræða tækifæri til þjón-

ustu):   Teiknið mynd af klukku á töfl una. 
Skiptið börnum í hópa og úthlutið hverjum 
hóp mismunandi tíma dagsins. Segið þeim að 
þau geti þjónað fjölskyldu sinni hvenær sem er 
dagsins. Segið við börnin: „Tikk takk, tikk takk, 
það er tími til að þjóna klukkan   !“ Bjóðið 
hópnum sem er með þann tíma að standa og 
leyfi ð þeim að deila einu atriði sem þau gætu 
þjónað fjölskyldu sinni með á þessum tíma 
dags. Endurtakið þar til allir hóparnir hafa 
fengið að taka þátt.

    Vika 3: Þegar ég þjóna fjölskyldu minni þjóna ég Guði.

      Farið yfir 

kenninguna

  Að fara yfi r kenningar á 
skemmtilegan hátt mun 

hjálpa börnunum að 
muna eftir því sem 

þau hafa lært.   

  Ráð:  Með því að fá 
börnin til að taka þátt á 
mismunandi hátt mun 
námið gert skemmti-
legra. Reynið að nota 
mismunandi aðferðir 
til að skipta börnunum 
eins og stelpur og 
strákar, allir sem eru í 
ákveðnum lit eða þeir 
sem eiga afmæli á fyrri 
og seinni hluta ársins. 

   Stuðlið að skilningi og notkun  (segja 

frá þjónustu):   Bjóðið börnunum að endursegja 
söguna af miskunnsama Samverjanum í eigin 
orðum. Notið sömu búningana og voru notaður í 
fyrri viku til að hjálpa þeim að muna. Gefi ð síðan 
börnunum tækifæri til þess að segja frá „Þjón-
ustubrosum“ sínum frá fyrri viku. Ein leið til að 
gera þetta er að útbúa hjól, eins og hér er sýnt, 
sem á eru allir bekkirnir í Barnafélaginu. Snúið 

hjólinu og bjóðið einu 
eða tveimur börnum í 
bekknum sem kemur 
upp að segja frá þjón-
ustu sinni og hvernig 
hún hjálpaði þeim og 
öðrum að fi nna fyrir 
hamingju. Endurtakið 
eins og tími leyfi r.
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 Ráð:  Börnin bregðast 
vel við sjónrænum 
hjálpartækjum. Íhugið 
að nota mismunandi 
sjónræn hjálpartæki 
eins og hluti, teikningar 
á töfl u, orðalengjur, 
fl ónel borð og brúður 
(sjá  TNGC,  89–90).

   Stuðlið að skilningi og notkun  (ræða 

myndir og hluti):   Komið með fjóra kassa sem 
pakkaðir eru inn eins og gjafi r. Hver kassi ætti 
að innihalda mynd eða hlut sem táknar einn af 
eftirfarandi atburðum og blað með útskýringum 
af blessunum eða gjöfi nni sem kassinn táknar:

    •   Atburður: Fæðing Jesú; gjöf; „Himneskur faðir 
gaf sinn eingetinn son sem frelsara okkar.“

    •   Atburður: Fjallræðan; gjöf; „Jesús Kristur 
kenndi okkur hvernig við ættum að lifa í 
réttlæti.“

    •   Atburður: Jesús að biðja í Getsemane; gjöf; 
„Jesús Kristur gerði okkur kleift að bjargast 
frá synd.“

    •   Atburður: Upprisan; gjöf; „Jesús Kristur gerði 
okkur kleift að rísa upp.“

    Látið annan hóp barna taka pappírinn utan af 
kassanum og ræðið hvernig hver gjöf blessar 
líf okkar.

   Stuðlið að notkun  (skrifa eða teikna):  
 Ræðið leiðir til að gefa frelsaranum gjafi r með 
því að þjóna öðrum og sýna þeim kærleika 
(sjá  Matt 25:40 ). Látið hvert barn hafa blað og 
bjóðið þeim að skrifa eða teikna eina gjöf sem 
þau munu gefa frelsaranum. Látið þau síðan 
brjóta blaðið í hálft og skreyta ytri hlutann eins 
og um gjöf væri að ræða.

    Vika 2: Jesús Kristur er frelsari heimsins.

   Auðkennið kenninguna  (umræða um 

afmælisdaga):   Spyrjið börnin: „Hugsið um 
það þegar þið hélduð upp á afmælið ykkar á 
sérstakan hátt. Hvað gerðuð þið?“ Leyfi ð 
nokkrum börnum að tala um afmælið sitt. 
Útskýrið að himneskur faðir lét spámenn sína 
segja heiminum, allt frá byrjun tímans, frá 
mikilvægustu fæðingu í sögu heimsins—fæð-
ingu sonar hans, Jesú Krists. Útskýrið að þessi 
skilaboð voru svo mikilvæg að spámenn voru 
tilbúnir að fórna lífi  sínu til þess að vitna um 
að Kristur myndi koma. Látið börnin endur-
taka setninguna „Jesús Kristur kom til jarðar 
eins og spámennirnir höfðu lofað.“

   Stuðlið að skilningi  (leika sögur úr ritning-

unum):   Sýnið myndir af nokkrum spámönnum 
sem kenndu að Jesús Kristur myndi koma. 
Skiptið börnunum í hópa og látið hvern hóp hafa 
tilvísun í ritningarnar sem skýrir frá kennslu eins 
spámanns. Látið hópana skiptast á að leika það 
sem er að gerast (sjá  TNGC,  165–66) á meðan 
restin af Barnafélaginu auðkennir spámanninn 
sem verið er að leika. Spámennirnir gætu verið 
Benjamín konungur ( Mósía 2:1, 5–7 ;  3:5–8 ), Abi-
nadí ( Mósía 12:1, 9 ;  15:1–2 ;  17:1, 8–10 ) og Lam-
anítinn Samúel ( Helaman 14:1–5 ;  16:1–2 ). Berið 
vitni um að Jesús Kristur kom til jarðar og að 
spádómarnir um hann voru uppfylltir.

Desember   Ég veit að 
lausnari minn lifir
  „Og nú, eftir þá mörgu vitnisburði, sem gefnir hafa verið um hann, er þetta 
vitnisburðurinn, síðastur allra, sem við gefum um hann: Að hann lifi r!“ 
( K&S 76:22 ).

  Bætið eigin hugmyndum við þær sem nefndar eru. Ráðgerið leiðir til þess að auðkenna 

kenninguna fyrir börnunum og hjálpið þeim að skilja hana og nota hana í lífi nu. Spyrjið 

ykkur sjálf: „Hvað munu börnin gera til þess að læra og hvernig get ég hjálpað þeim að 

fi nna fyrir andanum?“ 

  Vika 1: Jesús Kristur kom til jarðar eins og spámennirnir höfðu lofað.

 Ráð:  Börn muna betur 
það sem þau hafa lært ef 
þau kenna öðrum hið 
sama. Íhugið aðferðir til 
að láta þau gera þetta í 
samverustund eða 
heima hjá sér.
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 Ráð:  Hrósið innilega 
og tilgreinið það sem 
börnin hafa gert til að 
sýna þeim ástúð ykkar. 
Til dæmis gætuð þið 
sagt: „Þakka þér fyrir að 
deila sögunni þinni um 
fjölskylduna“ í staðinn 
fyrir að veita almennt 
hrós eins og „fl ott hjá 
þér“ eða „þakka þér.“

 Ráð:  Undirbúið sam-
verustundina á þann 
hátt að bæði eldri og 
yngri börn geti tekið þátt. 
Til dæmis virkar fyrra 
verkefnið betur með eldri 
börnunum og síðari verk-
efnið betur með yngri 
börnunum í viku   3. 
Finndu leiðir til þess að 
aðlaga þetta verkefni að 
yngri börnunum.

    Vika 4: Ég get lifað með Jesú Kristi aftur.

   Stuðlið að skilningi  (lesa ritningarnar og 

hlutverka leikur):   Segið börnunum að þau 
munu segja frá þeim frábæru fréttum að Jesús 
Kristur mun snúa til jarðar dag nokkurn. Veljið 
tvö börn og þykist vera fréttamenn sjónvarps 
eða dagblaðs sem munu spyrja hvern bekk 
nokkurra spurninga. Látið hvern bekk fá eina 
eða tvær af eftirfarandi spurningum og tilvís-
unum í ritningunum sem og nokkrar mínútur 
til að undirbúa sig: Hver eru nokkur af tákn-
unum um síðari komu Jesú? ( Joseph Smith—
Matt 1:28–29 ); Hvernig mun hann koma? 
( Joseph Smith–Matt 24:29– 31); Hvenær mun 
hann koma? ( Matt 24:36, 42, 44 ); Hvað mun 
gerast fyrir réttláta fólkið þegar hann kemur? 

( K&S 88:96–97 ); Hvernig verða stjórnvöldin 
eftir að hann er kominn? ( Trúaratriði 1:10 ;  K&S 
29:11 ;  45:58–59 ); Hvernig verða dýrin eftir að 
hann er kominn? ( Jesaja 11:6–9 ;  Hósea 2:18 ). 
Látið börnin tvö sem eru að leika fréttamenn-
ina skiptast á að spyrja spurninga og látið 
hvern hóp svara.

   Stuðlið að notkun  (umræður og söngur):  
 Ræðið við börnin um leiðir sem hægt er að fara 
til að undirbúast fyrir komu Jesú. Undirstrikið 
að ef við lifum réttlátu lífi  þá þurfum við ekki 
að óttast. Bjóðið þeim að ræða þetta við for-
eldra sína heima við. Syngið sönginn „Þegar 
hann kemur aftur“ ( BS,  46).

   Stuðlið að skilningi  (taka þátt í áþreifan-

legri athöfn):   Setjið pappírs stiklu steina undir 
stólana með einu af eftirfarandi skrifað á þá 
áður en Barnafélagið byrjar. skírn, staðfesting, 
bæn, fjölskyldukvöld, meðtaka sakramentið, 
mæta í kirkju og musterishjónaband. Setjið 
mynd af heiminum í annan endann á herberg-
inu og mynd af Jesú Kristi í hinn endann á her-
berginu. Biðjið eitt barn að reyna að hoppa frá 
einni myndinni til hinnar. Útskýrið að við 
þurfum að taka ákveðin skref til að geta lifað 
aftur með Jesú Kristi og himneskum föður. 
Látið börnin athuga hvort þau séu með stiklu 
steina festa undir stólana sína. Bjóðið þeim sem 
eru með stiklu steina að koma fyrir framan 
hópinn, eitt barn í einu, og segja hvernig við-
komandi aðgerð færir þau nær Kristi. Setjið 
stiklu steininn á gólfi ð milli myndanna tveggja. 
Haldið áfram þar til stiklu steinarnir mynda stíg 
þvert yfi r herbergið. Bjóðið einu barni að ganga 
frá myndinni sem sýnir heiminn og að mynd-
inni af Jesú með því að snerta einungis stiklu 
steinana. Hvetjið börnin til þess að gera ætíð 
það sem er rétt svo þau geti haldist á stígnum 
sem leiðir aftur til lífs með Jesú Kristi.

   Stuðlið að notkun  (teikna og lita):   Látið 
börnin teikna útlínu fóta sinna á blöð og skrifa 
eða teikna á hvert blað eitt skref sem þau gætu 

tekið til þess að lifa aftur með Jesú Kristi. Látið 
píanistann spila „Ég fylgi áformi Guðs“ ( BS,  86) 
á meðan þau lita. Hvetjið börnin til að taka 
teikningarnar heim og deila með fjölskyldum 
sínum.  

    Vika 3: Jesús Kristur mun snúa til jarðar dag nokkurn.

Smellið hér til að nálgast stiklu steina.

Fjölskyldu-
kvöld

Sækja 

kirkju

 Þýðingarmiklar 

líkamlegar athafnir

  Börn læra með því að taka 
þátt í þýðingarmiklum 

athöfnum. Í þessari athöfn 
taka börnin skref sem 

tákna hluti sem þau geta 
gert til að nálgast Krist. 
Íhugið aðferðir til að fá 

eins mörg börn og 
mögulegt er til að 

taka þátt. 
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  Ráð:  Þið þurfi ð ekki 
að vera hæfi leika miklir 
tónlistarmenn eða hafa 
gullfallega rödd til þess 
að gera sönginn 
skemmtilegan og 
þýðingarmikinn í 
Barnafélaginu. 

    Hvernig nota á tónlist 
í Barnafélaginu
  Tilgangur tónlistar í Barnafélaginu er að kenna börnum um fagnaðarerindi Jesú Krists. 

Barnafélagssöngvar gera nám um fagnaðarerindið skemmtilegra, bjóða andanum heim, 

og skapa lotningarfullar aðstæður lærdóms.

  Forspil skapar andrúmsloft lotningar og hjálpar 
börnunum að undirbúast fyrir að læra fagnaðar-
erindið. Spilið tónlist er börnin koma.

  Bjóðið börnunum að taka þátt í forspilinu með 
því að láta þau syngja á meðan önnur börn 
koma inn í Barnafélagsherbergið. Til dæmis 
gætuð þið haldið uppi hönd ykkar og sagt 
börnunum að þegar höndin er opin ættu þau 

að syngja hljóðlega og þegar höndin er lokuð 
ættu þau að raula laglínuna.

  Spilið sönginn sem börnin eru að læra sem 
forspil, þetta getur hjálpað þeim að kynnast 
laglínunni betur. Auðkennið sönginn og raulið 
laglínuna fyrir þau. Biðjið þau síðan að raula 
með ykkur laglínuna.

 Tónlist getur fengið börnin til þess að taka þátt alveg frá því þau koma inn í Barnafélagið. 

 Ráð:  Tónlist getur 
hjálpað við að róa 
börnin og undirbúa 
þau til að hlusta og læra. 
Til dæmis gætuð þið lyft 
hönd ykkar hátt á loft og 
sagt börnunum að fylgj-
ast með hönd ykkar er 
þau syngja. Segið þeim 
að er þið lækkið hönd 
ykkar þá eigi þau að 
syngja hljóðar eða 
hægar. Þakkið þeim 
fyrir lotningu þeirra.

    Notið tónlist til þess að kenna frumreglur fagnaðarerindisins.

  Hjálpið börnunum að skilja að þau eru ekki 
bara að læra lag heldur einnig frumreglu í fagn-
aðarerindinu (sjá  BS,  iii). Spyrjið spurninga eða 
hjálpið þeim að einblína á frumregluna sem er 
kennd í söngnum með því að hafa einfalda 
athöfn eins og að telja hversu oft þau syngja 
orð eða frasa (sjá aðstoð fyrir söngleiðtoga í 
febrúar-hlutanum).

  Börn fl ytja vitnisburð er þau syngja (sjá viku 1 í 
janúar). Minnið börnin á að sitja bein í baki og 
syngja með eins góðri rödd og þau geta. Hrósið 
börnunum og þakkið þeim þegar þau syngja vel.

     Notið forspil til þess að fá lotningu og bjóða andanum.
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  Bjóðið börnunum að taka þátt í að velja 
söngvana sem á að fara yfi r. Til dæmis gætuð 
þið gefi ð hverju barni hjarta úr pappír og beðið 
þau að skrifa nafn sitt og uppáhalds Barnafé-
lagssönginn á hjartað. Setjið hjartað í ílát sem 
merkt er „Hjartnæm lög“ og látið börnin velja 

nokkur til að syngja. Segið við börnin að 
Barnafélagssöngvar geta verið uppspretta 
huggunar, leiðbeininga og innblásturs og að 
við getum sungið þá næstum því hvenær sem 
er og hvar sem er.

 Æfing heima

  Til þess að hægt sé að kenna söng á 
áhrifaríkan hátt verður maður 
sjálfur að kunna sönginn. Æfi ð 

heima svo þegar þið kennið 
börnunum þá getið þið horft á 
þau en ekki bækurnar ykkar. 

    Hvernig kenna á söng

  Spurðu þig eftirfarandi spurningar við undir-
búning á söngkennslu: Hvernig get ég fengið 
athygli barnanna? Hvaða spurninga get ég spurt 
til þess að hjálpa börnunum að skilja boðskap 
fagnaðarerindisins í söngnum? Hvaða vitnisburð 
get ég skilið eftir hjá börnum sem mun styrkja 
þau? (Sjá  CS,  300.)

  Syngið alltaf orðin á nýjum söng til barnanna—
ekki bara lesa textann eða fara með hann. Þetta 
hjálpar börnunum að tengja laglínuna við orðin. 
Börnin læra sönginn með því að heyra og syngja 

hann aftur og aftur. Þau þurfa ekki að lesa til 
þess að læra lagið. Til dæmis er hægt að bjóða 
börnunum að bergmála þig. Snertu eyrað þitt og 
láttu börnin hlusta eftir stuttum frösum eða línu 
er þú syngur. Gefðu þeim merki þegar þau eiga 
að syngja línuna aftur fyrir þig. Syngdu tvær línur 
á þennan hátt og endurtaktu þær síðan þar til 
börnin þekkja þær. Endurtakið með næstu tvær 
línur (og síðan næstu tvær og svo framvegis) þar 
til þau hafa lært allan sönginn.

    Farið aftur yfi r söngvana til að læra betur og til skemmtunar

    Notið tónlist til þess að fá börnin til þess að taka þátt og veita 
viðeigandi hreyfi ngu.

  Að nota hreyfi ngu á meðan á söng stendur getur 
hjálpað börnunum að læra söngvana hraðar. 
Þetta hjálpar líka að viðhalda athygli þeirra. Sjáið 
til þess að hreyfi ngarnar sem notaðar eru við 
helga söngva séu viðeigandi. Einfaldar handa-
hreyfi ngar sem tengjast lykilhugtökum eða 
frösum eru nánast alltaf viðeigandi (sjá janúar 
hjálp fyrir tónlistarstjórnendur). Til dæmis þegar 
„I Feel My Savior’s Love“ ( CS,  74–75) er sunginn 
þá er hægt að biðja börnin að setja hendur sínar 
yfi r hjartað sitt í hvert skipti sem orðið  love  er 
sungið.

  Það eru nokkrir skemmtilegir athafna söngvar í 
 Barnasöngbókinni.  Skemmtið ykkur með börn-
unum og söngvunum. Dæmi:

    •   Syngið „Höfuð, herðar, hné og tær“ ( CS, 
 275) með börnunum á mismunandi hraða 
og skorið á þau að halda í við ykkur er þið 
syngið hraðar og hraðar.

    •   Syngið „Ég feginn fara vil í trúboð“ ( BS,  91). 
Bjóðið yngri börnunum að þykjast vera á 
hestbaki, haldandi á Mormónsbók á leið til 
fólks sem býr langt í burtu. (Þau gætu einnig 
þóst vera að fl júga í fl ugvél eða í lest sem 
hristist.)                   

  Ráð:  Andanum er 
boðið heim þegar tónlist 
er notuð á áhrifaríkan 
hátt. Þegar þið hafi ð 
lokið við að syngja söng 
minnið þá börnin á að 
þegar þau fi nna fyrir ást 
og friði þá er heilagur 
andi að hjálpa þeim að 
þekkja sannleikann. 

  Kunna sönginn: 

Æfi ng, æfi ng, æfi ng  

Spyrjið ykkur sjálf:

     1.   Hvernig get ég 
fangað athygli 
barnanna?

     2.   Hvaða spurninga 
er hægt að spyrja 
til þess að hjálpa 
börnunum að 
skilja boðskap 
fagnaðarerindis-
ins í söngnum?

     3.   Hvaða vitnisburð 
er hægt að skilja 
eftir hjá börn-
unum sem mun 
styrkja þau?   

Áætlun mín fyrir 
söngkennslu
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fiessi athugasemd ver›ur a› fylgja hverju eintaki sem gert er.

Me› lotningu  = 120–132C
! Y 34 : B C B C C C C BB C C C C C C COB B

1. Eitt sinn fyr - ir lön - gu á
2. Og nú er ég hér á

# Y 34 : Cmp 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 C CB OB
fög - rum sta›. Um - hverf - is Je - sú sá - tu börn - in. Hann
fög - rum sta›, Leit - ast vi› a› lær‘ um Je - sú.

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

! Y C C C C C C C C C B C C C C C C COB OB B OB OB OB
bless - a›‘ og kenndi er flau fund‘ elsk - u hans. Öll sá - u flau tár á hans
For - eldra‘ og kenn - ar - ar vís - a veg hér, l‡s - a upp veg minn hvern

# 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
kinn. fiann kær - leik sem hann til barn - a - nna bar
dag. Arm kær - leiks frels - ar - a míns ég finn,

# 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

ég veit hann til mín ber. Ég snart hann ekk - i né
hans ljúf - u sner - ting’ finn. Í lí - fi hvern dag ég

# 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 CB OB OB
sast á hans kné, samt er Jes - ús -sa nnur fyr‘ mér.
fylg - i ho - num, heim til míns fö - ›ur himn‘ á.

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

! Y OB OB BB C B C C C C C C C B COB OB
Ég veit hann lif - ir! Ég mun

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

! Y B C BB CC B C OB OB B COB OBY OB
fylgja‘ í trú - ar - traust - i. Mitt hjart‘ ég

# Y C C C
C C C C C C C BC C C

! Y 1. :B C B B C CC C C C C C B S S C CB
ho - num gef. Ég veit a› hann e - lskar mig.

# Y :C C CW OB CC C CCmp OB OBBB C OB OB
! Y 2.S C CC C C C C C C C OB OB OB? OBOB B

Ég veit a› hann e - lskar mig.

# Y OB OB OB C C C OB
¯

p OBOB OB
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