
i

  Drög að samverustund 2011

  Ég veit að ritningarnar eru sannar
  „Því að sál mín hefur unun af ritningunum og hjarta mitt ígrundar þær“ 

( 2   Ne 4:15 ).  
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    Leiðbeiningar um samverustundir 
og framsetningu á 
sakramentissamkomu barna
     Kæru forsætisráð Barnafélagsins og tónlistarstjórnendur,

  Ritningarnar eru orð Guðs. Þegar þið lesið ritningarnar í bænarhug og hagnýtið reglurnar sem 
í þeim eru kenndar og í þessum drögum, verðið þið andlega undir það búin að kenna börn-
unum í Barnafélagi ykkar fagnaðarerindi Jesú Krists. Þið munuð einnig geta notað ritningarn-
ar til að auka skilning barnanna á trúarreglunum sem þið kennið þetta árið, svo sem áætlun 
himnesks föður, hlutverk Jesú Krists, hlutverk spámanna, endurreisn kirkjunnar og blessanir 
musterisins. Ritningarnar munu gera ykkur kleift að laða andann að Barnafélagi ykkar og skapa 
umhverfi  þar sem börnin geta skynjað áhrif heilags anda. Þau áhrif munu auðvelda hverju 
barni í Barnafélaginu að segja: „Ég veit að ritningarnar eru sannar.“

  Þökk sé ykkur fyrir trúfasta þjónustu ykkar. Við biðjum fyrir ykkur og höfum trú á getu ykkar 
til að elska börnin og kenna þeim fagnaðarerindi Jesú Krists.

  Aðalforsætisráð Barnafélagsins

  Ritningarnar:  Sé börn-
unum boðið að læra ritn-
ingarnar, mun þeim lærast 
að unna orði Guðs alla 
ævi. Ráðgerið hvernig þið 
hyggist bjóða börnunum 
í hverri viku að nota og 
læra ritningarnar. Sum 
barnanna eiga hugsanlega 
ekki ritningar. Önnur börn 
hafa hugsanlega ekki lært 
að lesa. Námsverkefnin 
í drögum þessum og 
kennsluheilræðin á síðum 
 8 ,  13 , og  24  veita ykkur 
hugmyndir um hvernig 
kenna á með því að nota 
ritningarnar. 

  Sýnigögn:  Mörg 
sýnigagnanna í riti þessu 
eru fáanleg á Alnetinu 
á  sharingtime.lds.org . 
Leitið einnig að gagna-
lista um ákveðin atriði 
fagnaðarerindisins í 
  Friend  á  friend.lds.org . 
Gögn þessi má einnig 
prenta út og nota við 
kennslu barnanna. 

   Kennsla fagnaðarerindisins

  Notið rit þetta við að búa ykkur undir að kenna 
15 mínútna lexíu í viku hverri í samverustund. 
Þið getið notað annað samþykkt efni frá kirkjunni 
til að auðga lexíurnar, svo sem  Friend  eða   Líahóna.  
Eftirfarandi leiðbeiningar eru gagnlegar við að 
setja saman og kenna lexíur.

   Elskið börnin sem þið kennið.  Sýnið börnunum 
ást ykkar með því að læra nöfn þeirra og þekkja 
áhugamál þeirra, hæfi leika og þarfi r.

   Kennið kenninguna með andanum.  Þegar þið búið 
ykkur undir kennslu, biðjið þá um leiðsögn og 
styrkið vitnisburð ykkar um reglurnar sem þið 
kennið. Það mun hjálpa ykkur að hafa andann 
með í kennslunni.

   Stuðlið að lærdómsfýsi.  Riti þessu er ekki aðeins 
ætlað að auðvelda ykkur að vita  hvað  kenna á, 
heldur einnig  hvernig  kenna á og stuðla að lær-
dómsfýsi. Þið munuð kenna kenninguna af meiri 
árangri, ef þið gerið þrennt eftirtalið í hverri lexíu: 

     1.    Skilgreinið kenninguna.  Greinið skilmerki-
lega frá kenningunni sem börnunum er ætlað 
að læra. Íhugið hvernig þið hyggist gera það 
með orðum og sjónrænt. (Sjá til að mynda 
lexíurnar fyrir fyrstu viku marsmánaðar og 
júlímánaðar.)

     2.    Hvetjið til skilnings.  Tryggið að börnin 
hljóti dýpri skilning á kenningunni með því að 

nota fjölbreyttar kennsluaðferðir, sem stuðla að 
þátttöku þeirra, svo sem söngva, leikþætti og 
ritningarlestur.

     3.    Hvetjið til hagnýtingar.  Gefi ð börnunum 
kost á að hagnýta sér kenninguna í lífi  sínu. 
Íhugið hvernig þau geti tjáð tilfi nningar sínar 
um kenninguna eða sett sér markmið tengt 
henni.

    Í þessu riti eru fullunnar lexíur fyrir sumar vikur 
ársins. Hugmyndir, en ekki fullunnar lexíur, eru 
fyrir aðrar vikur.  Hagnýtið ykkur þær hugmynd-
ir, ásamt ykkar eigin. Þið getið fengið hugmyndir 
með því að lesa aðrar lexíur í riti þessu. Þegar 
fi mmti sunnudagur er í mánuði, nýtið hann þá til 
að rifja upp fyrri lexíur. Andinn getur leitt ykkur 
er þið ráðgerið og undirbúið athafnir fyrir lexíur.

  Hafi ð tónlistarstjórnanda með í ráðum er þið und-
irbúið lexíu. Syngið söngva sem undirstrika kenn-
inguna sem þið kennið. Endrum og eins getið þið 
boðið kennurum og námsbekk þeirra að hjálpa 
ykkur og sjá um hluta kennslunnar. 

  Í sumum lexíanna er lagt til að gesti sé boðið að 
tala í Barnafélaginu. Þið ættuð að fá samþykki 
biskups eða greinarforseta til þess, áður en þið 
bjóðið einhverjum að taka þannig þátt.

  Í lexíunum eru ábendingar um nokkur kennslu-
heilræði sem þið getið nýtt ykkur til að bæta 
kennsluhæfni ykkar. Í lexíunum eru einnig 

    Leiðbeiningar fyrir samverustundir

  Mynd fáanleg á  sharingtime.lds.org   

http://www.sharingtime.lds.org
http://www.sharingtime.lds.org
http://www.friend.lds.org
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  Söngvana sem notaðir 
eru í framsetningunni 
geta fámennir sem fjöl-
mennir hópar sungið, þá 
má syngja sem einsöng 
eða tvísöng, þá getur 
fjölskylda sungið og nota 
má strengjahljóðfæri til 
undirleiks. Verið viss um 
að börnin kunni texta 
þeirra vel og geti sungið 
af hjartans list.  

Námsgögn:  Þið getið 
fundið frekari námsgögn, 
svo sem litablöð, sögur 
og athafnir í  Friend, 
 Líahóna,  kennslubók 
Barnastofu og  Listaverka-
bók fagnaðarerindisins.
Notið þessi gögn til að 
auðga lexíurnar. 

myndir sem hjálpa til að þið getið betur glöggvað 
ykkur á athöfnum.  Þótt mikilvægt sé að bæta 
kennsluhæfni, er það andlegur undirbúningur 
ykkar og vitnisburður sem býður andanum að 
staðfesta kenningarnar í hjörtum barnanna. 

    Söngtími

  Tónlist í Barnafélagi ætti að skapa lotningarfullt 
andrúmsloft, kenna fagnaðarerindið og hjálpa 
börnunum að skynja áhrif heilags anda og gleðina 

sem söngurinn veitir. Um 20 mínútur af samveru-
stund ættu að vera helgaðar söngvum og tónlist-
arkennslu. Það mun tryggja að þið hafi ð nægan 
tíma til að kenna nýja söngva og stuðla að því að 
börnin njóti þess að syngja.

  Í þessu riti eru nýir söngvar sem börnin geta lært 
á þessu ári (sjá bls.    28 ). Í því eru einnig leiðbein-
ingar með yfi rskriftinni „Hvernig nota á tónlist í 
Barnafélaginu“ (sjá  bls. 26–27 ) og fl eiri hugmyndir 
um hvernig kenna á börnum söngva (sjá  bls.   7 ).

    Námsefni fyrir 2011

  Undirbúningur:  Biðjið 
um leiðsögn og fi nnið áhrif 
andans þegar þið undirbú-
ið samverustundir. Þegar 
þið undirbúið ykkur og 
kennið með hjálp andans, 
mun hann staðfesta sann-
leiksgildi þess sem þið 
kennið. (Sjá  TNGC,  13.) 

  Sakramentissamkoma barna er höfð á fjórða árs-
fjórðungnum og er undir stjórn biskups eða grein-
arforseta. Komið saman með ráðgjafa í biskupsráði 
eða greinarforsætisráði, sem hefur umsjá með 
Barnafélaginu, snemma árs til að ræða fyrstu áætl-
anir. Fáið samþykki hans þegar áætlanirnar eru 
fullgerðar.

  Áformið að börnin fl ytji efni sem byggt er á mánað-
arþemum samverustunda. Skráið yfi r árið ræður og 
reynslu hvers barns, sem nota má á samkomunni. 
Þegar þið ráðgerið að börnin miðli því sem þau 
hafa lært um þema ársins, íhugið þá hvernig þau 

geti hjálpað söfnuðinum að hugsa um trúarreglurn-
ar sem þau hyggjast kenna. Meðlimur biskupsráðs 
getur lokið samkomunni með stuttu ávarpi.

  Hafi ð eftirfarandi í huga er þið ráðgerið 
framsetninguna:

    •   Æfi ngar ættu ekki að taka óþarfa tíma frá 
kennslu í námbekkjum eða fjölskyldum.

    •   Sýnigögn, búningar og notkun miðla 
við kynningar eru ekki viðeigandi á 
sakramentissamkomu.

  Eftirfarandi stafatákn og skammstafanir eru gegn-
umsneitt í ritinu:

BS      Barnasöngbókin 

TNGC      Teaching, No Greater Call 

     Í mörgum lexíanna er lagt til að myndir séu notaðar. 
Þið getið fundið myndir í  Listaverkabók fagnaðarer-
indisins,  Trúarmyndunum, myndapökkum með 
kennslubókum Barnafélagsins og kirkjutímaritum 
og á Alnetinu á  images.lds.org .

   Almennt námsefni

  Barnastofan:  Behold Your Little Ones;  Sólargeislar: 
 Primary 1;  VR 4–7:  Barnafélagið 3;  Hetjur 8–11: 
 Barnafélagið 7 

    Grunnnámsefni

  Sólargeislar:  Primary 1;  VR 4–7:  Barnafélagið 3;  
Hetjur 8–11:  Barnafélagið 7 

            

     Leiðbeiningar fyrir framsetningu á sakramentissamkomu

      Gögn sem notuð eru í þessu riti
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Janúar

Anna

Andrés

Jón

Natan

     Ritningarnar eru 
orð Guðs
  „[Endurnærist] af orðum Krists. Því að sjá. Orð Krists munu segja yður að fullu, 
hvað yður ber að gjöra“ ( 2   Ne 32:3 ).

  Hagnýtið ykkur hugmyndirnar sem hér eru og einnig ykkar eigin. Ráðgerið hvernig þið ætlið 

að skilgreina kenninguna fyrir börnunum og auðvelda þeim að skilja og hagnýta sér hana.  

Spyrjið ykkur sjálf: „Hvað geta börnin gert til að læra og hvernig get ég hjálpað þeim að 

skynja andann?“

 Söngur:  „Þá hlusta 

vel á hjarta mitt“ 

   (bls. 28 í þessum drögum)

Skilgreinið kenninguna  (sýnið bækur):   Komið 
með ólíkar bækur í kennslu (svo sem matreiðslu-
bók, sögubók og námsbók) og biðjið nokkur barn-
anna að sýna hinum börnunum bækurnar og 
ritningarnar. Biðjið börnin að ræða það sem líkt 
er og ólíkt með bókunum og einnig höfundunum. 
Bendið á að ritningarnar séu einstakar því spá-
menn Guðs hafi  ritað þær og að þær séu orð Guðs.

Hvetjið til skilnings  (samanburðarleikur):   Grein-
ið börnunum frá því að í kirkjunni notum við 
fjórar ritningarbækur: Biblíuna, Mormónsbók, 
Kenningu og sáttmála og Hina dýrmætu perlu. 
Útskýrið að við nefnum þær „helgiritin.“ Fræðið 
börnin um hverja bókanna. Segið einnig frá 

fáeinum sögum eða kenningum í hverri bókanna. 
Farið í samanburðarleik (sjá  TNGC,  169) með 
nöfn helgiritanna og myndir sem vísa til frásagna 
eða kenningar í hverri bókanna.

   Hvetjið til hagnýtingar  (miðlið ritningargreinum):
Biðjið nokkur barnanna að miðla sinni eftirlætis 
ritningargrein eða sögu úr ritningunum.  Hvetjið 
þau til að miðla því sem þau lærðu af því að lesa 
ritningarnar. Gefi ð vitnisburð ykkar um 
ritningarnar.

Hvetjið til skilnings og hagnýtingar  (kennið 
orð og orðasambönd):   Útskýrið að Drottinn noti orð 
sem lýsi verknaði til að lýsa því hvernig við eigum 
að lesa ritningarnar. Sýnið eftirfarandi orð og 
orðasambönd á veggspjöldum á dreif um kennslu-
stofuna:  endurnærast  (sjá  2   Ne 32:3 );  varðveitið  (sjá 
 K&S 84:85 );  kannið af kostgæfni  (sjá  Mósía 1:7 ); 
fylgið  (sjá  1   Ne 15:24 ). Ráðgerið hvernig þið hygg-
ist kynna og útskýra þessar hugmyndir fyrir börn-
unum. Þið getið til að mynda beðið börnin að 
útskýra muninn á því að narta í og endurnærast á 
mat og síðan rætt hvernig það tengist því að læra 
ritningarnar. Þið getið einnig spurt börnin að því 
hvers vegna þau „fylgi“ foreldrum sínum vandlega 

eftir í mannfjölda og síðan útskýrt hvernig þau 
geti fylgt ritningunum og hvers vegna það er jafn 
mikilvægt og að fylgja foreldrum sínum eftir í 
miklum mannfjölda.

   Hvetjið til hagnýtingar  (lesið ritningargreinar):   
Hvetjið börnin og kennarana til að koma á venju-
bundnu ritningarnámi. Útskýrið að í hverri viku 
muni þau börn sem lesa eða hlýða á lestur ritning-
anna geta ritað nöfn sín á blað og tengt það við 
pappírskeðju. Segið þeim að eftir því sem keðjan 
lengist, muni þekking þeirra á ritningunum verða 
að sama skapi meiri. Íhugið að geyma keðjuna í 
„fjársjóðskassa“ (þann kassa er einnig hægt að nota 
til að kenna merkingu þess að „varðveita,“ í ofan-
greindu verkefni). Hvetjið börnin til að miðla fjöl-
skyldum sínum markmiði sínu um ritningarnám.

Árleg áskorun:  Gefi ð 
börnunum kost á því á ár-
inu að miðla því sem þau 
hafa lært af lestri ritning-
anna. Það mun gefa börn-
unum kost á að miðla af 
reynslu sinni og hafa áhrif 
á hin börnin til lesturs 
ritninganna á heimili sínu. 

    Vika 2: Okkur er boðið að endurnærast á orðum Krists.

 Keðja þessi getur verið 
sjónræn áminning um 

vöxtinn sem rekja má til 
lesturs ritninganna. 

     Vika 1: Ritningarnar eru orð Guðs.

Árleg áskorun: Gefið
ÁSKORUN
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  Hlutgerðar lexíur auðvelda börnunum 
að skilja hugmyndir á einfaldan og 
kunnuglegan hátt (sjá  TNGC,  164).   

  Fámennir hópar:  
Fámennir hópar auðvelda 
börnununum að taka þátt 
(sjá  TNGC,  161). Börn-
unum er þegar skipað í 
námsbekki. Þau börn geta 
verið saman í fámennum 
hópverkefnum. Kennarar 
námsbekkjanna geta 
hjálpað til við að tryggja 
þátttöku og viðhalda 
lotningu. 

  Fáið öll börnin til þátt-

töku:  Íhugið hvernig þið 
getið hjálpað öllum börn-
unum í Barnafélaginu að 
ná árangri í ritningarlestri 
á árinu. Þau börn sem til 
að mynda fá ekki stuðning 
á heimili sínu, gætu lesið í 
kirkju og síðan bætt nafni 
sínu við pappírskeðjuna. 

Hvetjið til skilnings  (hlutgerið lexíu):   Bindið fyr-
ir augu einhvers barns. Látið annað barn halda á 
mynd af Jesú Kristi einhvers staðar í kennslu-
stofunni. Látið barnið sem bundið er fyrir augun 
á reyna að fi nna myndina hjálparlaust. Endurtak-
ið verkefnið, en látið tvö barnanna í þetta skipti 
halda á stöng, reipi eða snæri á milli sín, er tákna 
á járnstöngina og sem liggur frá barninu sem 
bundið er fyrir augun á að myndinni af Kristi.  
Látið barnið fylgja reipinu eftir að myndinni. 
Spyrjið: „Hvað er líkt með ritningarlestri og því 
að halda um reipið?“ (Sjá  1   Ne 15:23–25 .)      Miðlið 
nokkrum dæmum úr eigin lífi  um hvernig ritn-
ingarnar hafa kennt ykkur hvað ykkur bar að 
gera. Útskýrið hvernig það hefur hjálpað ykkur 
að komast nær frelsaranum að fylgja kenningum 
ritninganna.

Hvetjið til skilnings  (syngið söng):   Komið með 
einn hlut eða fl eiri sem börnin geta lært að nota 
eitthver af skilningarvitunum fi mm.  Þið getið til 
að mynda komið með ávöxt eða blóm eða spilað 
tónlist. Gefi ð öllum börnunum kost á að sjá eða 
snerta hann eða þefa af, bragða á eða heyra í hon-
um. (Íhugið að gera þetta verkefni í fá-
mennum hópum, svo öllum börnunum 
gefi st kostur á að vera með.) Sýnið að 
við getum einnig séð, snert og hlýtt 
á ritningarnar og þefað af þeim, 
en vitnisburð um þær hljótum 
við með andanum.  Biðjið börnin 
að syngja „Rannsaka og biðja“ 
( BS,    66). Biðjið þau að hlýða á 
textann er þau syngja og til-
greina þrennt sem við getum gert 
til að bjóða andanum að vitna um 

að ritningarnar séu sannar. Biðjið börnin að búa 
til handahreyfi ngar fyrir orðin  rannsaka, hugleiða,  
og  biðja.  Endurtakið sönginn og notið handahreyf-
ingarnar þar sem orðin koma fyrir.

   Hvetjið til hagnýtingar  (deilið tilfi nningum):   
Sýnið mynd af Mormóní og lesið  Moró 10:4–5 . 

Biðjið fáein börn að deila tilfi nningum 
sínum um ritningarnar. Þau geta einn-

ig deilt því sem þau hafa verið að 
gera til að lesa ritningarnar á heim-

ili sínu. (Biðjið fáein börn með 
fyrirvara svo þau geti búið sig 
undir það.) Hvetjið börnin til að 
miðla foreldrum sínum vitnis-
burði sínum um ritningarnar á 
heimili sínu.

                 

    Vika 3: Orð Krists munu segja okkur að fullu, hvað okkur ber að gjöra.

    Vika 4: Ég veit að ritningarnar eru sannar.
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Febrúar      Ritningarnar greina frá áætlun 
himnesks föður
  „Því að sjá. Þetta er verk mitt og dýrð mín – að gjöra ódauðleika og eilíft líf mannsins að 
veruleika” ( HDP Móse 1:39 ).

  Hagnýtið ykkur hugmyndirnar sem hér eru og einnig ykkar eigin. Ráðgerið hvernig þið ætlið 

að skilgreina kenninguna fyrir börnunum og auðvelda þeim að skilja og hagnýta sér hana.  

Spyrjið ykkur sjálf: „Hvað geta börnin gert til að læra og hvernig get ég hjálpað þeim að 

skynja andann?“

 Söngur: „Ég fylgi 

áformi Guðs“

   ( BS,  86)

Vitnisburður:  Stutt vitn-
isburðargjöf getur laðað 
andann að hvenær sem er 
í kennslunni. Það er hægt 
að gera einfaldlega með 
því að segja: „Ég veit að 
áætlun himnesks föður 
færir okkur hamingju.“ 
Það getur einnig verið 
formlegur vitnisburður, 
líkt og að segja: „Ég ætla 
að gefa ykkur vitnisburð 
minn.“  (Sjá  TNGC,
43–44.) 

Aukið skilning:  Þegar 
börnin miðla öðrum í 
Barnafélaginu því sem þau 
hafa lært, eykur það skiln-
ing þeirra á kenningunni 
og efl ir vitnisburð um 
hana. Íhugið að gefa þeim 
kost á að gera það í náms-
bekk og hvetjið þau til að 
miðla því sem þau hafa 
lært á heimili sínu. 

Skilgreinið kenninguna:  Sýnið börnunum 
mynd af húsi. Útskýrið að byggingamenn þurfi  að 
hafa teikningu af húsi áður en þeir byggja það. 
Spyrjið: „Af hverju er mikilvægt að gera og fylgja 
áætlun?“ Sýnið ritningarnar og segið börnunum að 
við getum fundið áætlun himnesks föður fyrir 
okkur í ritningunum. Skrifi ð á töfl una: „Áætlun 
himnesks föður fyrir mig.“ Lesið textann saman. 

Hvetjið til skilnings  (syngið söngva):   Skrifi ð eftir-
farandi spurningar á töfl una:

    •   Hver er ég?

    •   Hvaðan kom ég?

    •   Hvers vegna er ég hér?

    •   Hvað verður um mig eftir dauðann?

    Fáið hverju barni blað með eftirfarandi orðum 
skrifuð á það:  hver, hvar, hvers vegna  eða  hvað.  
 Lesið saman fyrstu spurninguna á töfl unni og 
biðjið öll börnin sem halda á blaðinu með orðinu 
 hver  að standa upp. Syngið „Guðs barnið eitt ég er“ 
( BS,  2), og spyrjið börnin sem standa hvernig þau 
mundu svara spurningunni. Endurtakið við hverja 
spurningu og eftirfarandi söngva: hvar: „Ég lifði á 
himnum“ ( Barnastjarnan,  4); why: „Ég fylgi áformi 
Guðs“ ( BS,  86); hvað: „Reis Jesús upp?“ ( BS,  45). 
Berið vitni um að áætlun himnesks föður færi 
okkur hamingju.

Hvetjið til skilnings  (teiknið myndir):   Skiptist á 
hugmyndum með börnunum um eitthvað sem 
þau gera reglubundið, til að mynda að reima á sig 
skó eða taka sig til fyrir háttinn. Útskýrið að í 
ritningunum lærum við að Jesús hafi  skapað jörð-
ina að ákveðinni reglu. Skiptið börnunum í sex 
hópa og fáið hverjum hópi tilvísun í ritningarnar 
sem greinir frá einum degi sköpunarinnar (sjá 
 HDP Móse 2 ). Biðjið hvern hóp að teikna myndir 
af sköpunardegi sínum. Látið þau sýna hinum 
börnunum myndirnar sínar og segja hvað skapað 
var á þeim degi. Látið börnin setja myndirnar á 
töfl u í réttri röð.

   Hvetjið til hagnýtingar  (leirleikur eða teikning):   
Spyrjið börnin: „Getið þið nefnt eitthvað eitt sem 
Jesús skapaði og er ykkur mikilvægt?“ Fáið börn-
unum lítið eitt af trölladeigi (sjá  TNGC,  165, 
uppskrift að trölladeigi). Látið börnin nota deigið 
til að búa til það sem þeim fi nnst mikilvægt í 
sköpuninni. (Ef trölladeig er ekki fáanlegt, geta 
börnin þess í stað teiknað mynd af því.) Látið 
börnin miðla í hópum sínum því sem þau bjuggu 
til eða teiknuðu og skýra frá hvers vegna það er 
þeim mikilvægt. Syngið „Himnafaðir elskar mig“ 
( BS,  16).

    Vika 2: Jesús Kristur skapaði jörðina fyrir mig.

     Vika 1: Himneskur faðir hefur áætlun fyrir mig.
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Ég mun fylgja 
 áætlun Guðs 
með því að: 

 Smellið hér til að sækja broskarl. 

 Smellið hér til að 
sækja fána. 

  Sjáið til þess að börnin fái 
útrás fyrir hreyfi þörf sína 
með viðeigandi þátttöku.  

    Vika 3: Fjölskyldan er kjarninn í áætlun himnesks föður.

Hvetjið til skilnings  (hafi ð hlutgerða lexíu):   Sýn-
ið baunir eða litla steina og tóma krús merkta 
broskarli. Segið börnunum að áætlun himnesks 
föður veiti okkur frelsi til að velja rétt eða rangt. 
Útskýrið að rétt val leiði til frelsis og hamingju, 
en rangt val leiði til ánauðar og óhamingju (sjá 
 2   Ne 2:27 ). Spyrjið börnin: „Hvaða boðorð haldið 
þið er þið fylgið áætlun Guðs?“ Látið það barn fá 
eina baun sem svarar spurningunni. 
Skrifi ð svör þeirra á töfl una. Biðjið 
hvert barnanna sem fékk baun að 
miðla á hvaða hátt það leiði til 
hamingju að halda boðorðið sem 
það nefndi. Látið barnið síðan 
setja baunina í krúsina. Berið 
vitni um að við munum fylla líf 
okkar hamingju, ef við fylgjum 
áætlun Guðs.

Hvetjið til hagnýtingar  (búa til 
gunnfána):   Hafi ð stórt blað að 
formi til eins og fáni til reiðu fyrir 
hvern námsbekk. Skrifi ð á hvern 
fánanna: „Ég fylgi áætlun Guðs 

með því að    .   .   . “ Útskýrið að 
áætlun himnesks föður veiti 
okkur frelsi til að velja rétt 
eða rangt, og að daglegt val 
okkar sé mikilvægt hamingju 
okkar. Látið börnin vinna 
saman sem námsbekk eða 
skrifi ð á fána þeirra það sem 

þau geta gert til að 
fylgja áætlun 

himnesks föður 
og biðjið þau 
að rita nöfn sín 
á þá. Biðjið hvern 
námsbekk að miðla því sem teikn-
að var eða ritað á fánann. Látið 
börnin marsera um kennslu-
stofuna, haldandi á fánunum og 
syngja: „Hetja vil ég vera“ ( BS,  85). 
Hafi ð fánana til sýnis í 
kennslustofunni.
                 

  Lagið verkefni  að aldri 
barnanna í Barnafélagi 
ykkar (sjá  TNGC, 
 110–17). Dæmi: Í öðru 
verkefni þriðju viku geta 
eldri börnin spurt hópana 
já eða nei spurninga í stað 
þess að veita þeim vís-
bendingar um þær fjöl-
skyldur í ritningunum sem 
þau eru fulltrúar fyrir. 

Skilgreinið kenninguna  (læra utanbókar):   Skrif-
ið eftirfarandi á töfl una: „Fjölskyldan er kjarninn í 
áætlun himnesks föður.“ Ræðið merkingu þessa 
texta. Þurrkið út textann. Segið fyrstu tvö orðin og 
biðjið börnin að endurtaka þau. Segið síðan fyrstu 
fjögur orðin og biðjið börnin að endurtaka þau. 
Haldið áfram þar til börnin geta þulið upp allan 
textann.

Hvetjið til skilnings  (spyrja og svara spurningum):   
Biðjið nokkur barnanna með fyrirvara að vera full-
trúar fjölskyldna í ritningunum. Setjið fram nokkr-
ar vísbendingar um hverja fjölskyldu (Dæmi: Adam 
og Eva: „Fjölskylda okkar var sú fyrsta á jörðinni“; 
Abraham og Sara: „Við vorum háöldruð þegar við 
eignuðumst barn“; Lehí og Saría: „Við fórum yfi r 
hafi ð til komast til fyrirheitna landsins“), og fáið 

börnunum vísbendingarnar. Verðið ykkur úti um 
einfalda búninga, ef mögulegt er. Biðjið þau börn 
sem eiga að vera fulltrúar einhverrar fjölskyldu í 
ritningunum að koma að kennaraborðinu, einn 
hópur í senn. Látið þau lesa vísbendingar sínar og 
spyrja hin börnin að geta sér til um hvaða fjöl-
skyldu þau standi fyrir. Eftir að hver fjölskylda er 
tilgreind, sýnið þá börnunum hvar þau geti lært 
um hana í ritningunum. Segið börnunum hvernig 
hver fjölskyldnanna fylgdi áætlun himnesks föður 
fyrir hana.

   Hvetjið til hagnýtingar  (umræða um fjölskylduna):   
Biðjið börnin að hugsa um einhverja góða eigin-
leika sem fjölskylda þeirra býr yfi r. Biðjið þau að 
miðla hver öðru þessum eiginleikum, í hópum eða 
öllu Barnafélaginu.

    Vika 4: Ég fylgi áætlun Guðs.
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 Smellið hér til að 
sækja hjól með 

spámönnum. 

     Himneskur faðir talar til okkar 
með spámönnum sínum
  „Það sem ég, Drottinn, hef talað, hef ég talað,  .   .   .  hvort sem það er sagt með minni eigin 
rödd eða með rödd þjóna minna, það gildir einu“ ( K&S 1:38 ).

  Hagnýtið ykkur hugmyndirnar sem hér eru og einnig ykkar eigin. Ráðgerið hvernig þið ætlið 

að skilgreina kenninguna fyrir börnunum og auðvelda þeim að skilja og hagnýta sér hana.  

Spyrjið ykkur sjálf: „Hvað geta börnin gert til að læra og hvernig get ég hjálpað þeim að 

skynja andann?“

 Söngur: „Verið sönn“

   ( BS,  81)

  Lotning:  Börn eru lík-
legri til að sýna lotningu 
þegar þau taka þátt í 
kennslunni. Verkefnin í 
viku 1 og 2 gefa mörgum 
börnum kost á þátttöku. 
Þau börn sem ekki taka 
þátt í leikþætti horfa at-
hugul á hin börnin. (Sjá 
 TNGC,  82–83.) 

Skilgreinið kenninguna  (sýning):   Biðjið barn að 
koma að kennaraborðinu. Biðjið hin börnin að 
fylgja leiðbeiningum þess. Hvíslið að barninu 
leiðbeiningum, svo sem: „Segðu þeim að setja 
hendurnar á höfuðið“ eða „segðu þeim að segja 
halló hljóðlega við barnið sem er við hlið þess.“  
Endurtakið með nokkrum fl eiri einföldum leið-
beiningum, sem enda á: „Segðu þeim að kross-
leggja hendur.“ Spyrjið börnin hvernig þau viti 
hvað þú vilt að þau geri. Útskýrið að ein leið 
himnesks föður og Jesú Krists til að senda skila-
boð til fólksins á jörðinni sé að tala til þjóna sinna 
og bjóða þeim síðan að tala til fólksins. Spyrjið: 
„Hverjir eru þjónarnir sem tala fyrir himneskan 
föður og Jesú?“ Látið börnin segja saman: „Spá-
menn tala fyrir himneskan föður.“

   Hvetjið til skilnings  (leika sögur úr ritningunum):   
Límið mynd af spámanni undir suma stólana, áður 
en Barnafélagið hefst, ásamt nokkrum tilvísunum í 
ritningarnar sem greina frá því sem hann sagði eða 
gerði. Dæmi gætu verið: Nói ( 1 Mós 6:13–14 ;  7:5, 
7–10 ); HDP Móse ( 2 Mós 14:8–9, 13–14, 21–22 ); 
Lamanítinn Samúel ( He 14:1–8 ;  16:1–3 ); og Joseph 

Smith ( K&S 89 ). Biðjið börnin að líta undir stólana 
sína og fi nna myndirnar. Skiptið börnunum í tvo 
hópa og látið eina mynd vera í hverjum hópi og lát-
ið þau búa sig undir að sýna leikþátt um spámann-
inn á mynd þeirra. Biðjið börnin í hinum hópunum 
að geta sér til um hvaða spámann þau leika. Ræðið 
hvernig fólkið tók á móti boðskap spámannsins og 
hvað hlaust af því.

   Hvetjið til skilnings  (söngur):   Búið til „Hjól með 
spámönnum,“ líkt og hér er sýnt. Skiptið hringnum 
í átta hluta, sem hver hefur nafn spámanns úr 
söngnum „Fylgið spámanninum“ ( BS,  110–58). 
Biðjið barn að snúa hjólinu. Segið stutta sögu um 
spámanninn sem á er vísað á hjólinu (notið ritning-
artilvísanirnar á  BS,  111, til hugmyndaauðgi). 
Syngið síðan versið um 
þann spámann í „Fylgið 
spámanninum.“ Biðjið 
annað barn að snúa hjól-
inu og endurtakið verk-
efnið eins og tími leyfi r.

Hvetjið til skilnings  (ræða kenningar spámanns-
ins):   Klippið blað í fi mm hluta og setjið þá ofan 
við mynd af núverandi spámanni. Skrifi ð aftan á 
hvern hluta kenningu eins spámannanna. (Kynn-
ið ykkur ráðstefnuútgáfu tímaritsins   Ensign  eða 
 Líahóna  til að komast 
að því hvað spámaður-
inn ræddi síðast um.) 
Biðjið barn að fjarlægja 
einn blaðhlutann og 
leika kenninguna. Biðj-
ið hin börnin að geta 

sér til um hvað barnið gerir. Endur-
takið fyrir hinar kenningarnar. Sýn-
ið eintak af tímaritinu  Friend  eða 
  Líahóna  og útskýrið að við getum nú 
lesið orð spámannsins.

   Hvetjið til hagnýtingar  (deila 
tilfi nningum):   Látið eitt barnanna 
standa og ljúka við þessa setningu: 
„Ég fylgi lifandi spámanni með því 
að    .   .   . “ Biðjið annað barn að end-
urtaka setningu fyrra barnsins og 

    Vika 3: Við erum nú leidd af lifandi spámanni.

     Vikur 1 og 2: Spámenn eru talsmenn himnesks föður.
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STOPPASTOPPA
HÆGARHÆGAR ÁFRAMÁFRAM

ÁFRAMÁFRAM

 Smellið hér til að sækja form. 

bæta við einhverju öðru um að fylgja spámannin-
um. Haldið þessu áfram eins og tími leyfi r og 

hvetjið börnin til að endurtaka eins margar hug-
myndir hinna barnanna og mögulegt er.

  Söngvar:  Það hjálpar 
börnunum að læra og 
muna eftir kenningu, ef 
þau syngja um hana. Börn 
læra einnig betur, ef þau 
sjá sýnigögn eða með því 
að framkvæma athöfn með 
tónlist. Í ábendingum fyrir 
þennan mánuð koma fram 
nokkrar mismunandi 
 leiðir til að gera það. 
Íhugið hugmyndir líkar 
þessum þegar þið ráðgerið 
aðrar lexíur. (Sjá  TNGC,   
172–75.) 

Hvetjið til skilnings  (syngja söng og hlusta á sögur):   
Búið til einföld leiðsögumerki, líkt og „Stoppa,“ 
„Hægar“ og „Áfram.“ Veljið þrjú börn til að halda 
uppi merkjunum og biðjið þau að sýna þau þegar 
tónlistarstjórnandi klappar þeim á öxlina. Segið 
börnunum að Áfram-merkið tákni að hefja skuli 
sönginn; Stoppa-merkið tákni að hætta beri að 
syngja; og Hægar-merkið tákni að syngja eigi 
hægar.  Látið tónlistarstjórnanda leiða börnin í 
söngnum „Verið sönn“ ( BS,  81).

  Útskýrið að leiðarmerki veiti okkur öryggi og vari 
okkur við aðsteðjandi hættum. Útskýrið síðan að 
leiðsögn spámannsins sé eins og leiðarmerkin, því 
himneskur faðir verndar okkur og blessar þegar við 
fylgjum þeim. Skiptið börnunum í þrjá hópa. Látið 

leiðtoga eða eldra barn í hverjum hópi segja stutta 
sögu um þegar það (eða einhver úr ritningunum) 
naut verndar af því að fylgja leiðsögn spámannsins.  
Látið síðan hópana færa sig til annars leiðtoga til að 
hlusta á aðra sögu. Biðjið þau að syngja viðlag 
söngsins “Fylgið spámanninum“ er þau fara á milli 
leiðtoga. Berið vitni um blessanirnar sem hljótast af 
því að fylgja spámanninum.

   Hvetjið til hagnýtingar  (búa til merki):   Látið 
börnin teikna eigin leiðarmerki og skrifa á þau 
hvernig þau ætla að fylgja kenningum lifandi spá-
manns. Látið þau taka merkin með sé heim til að 
þau geti betur munað eftir því að fylgja 
spámanninum.

  Er þið hjálpið börnunum að læra „Verið sönn“ ( BS,  
81), íhugið þá eftirfarandi:

    •   Sýnið mynd af núverandi spámanni og ræðið 
stuttlega sumt af því sem hann hefur sagt okkur 
til leiðsagnar. Segið börnunum að söngurinn 
sem þau læri útskýri mikilvægi þess að fylgja 
spámanninum.

    •   Skiptið börnunum í hópa. Fáið hverjum hópi 
eina söngtextalínu eða tvær og biðjið þau að 
búa til hreyfi ngu sem hjálpar þeim að læra orðin 
utanbókar. Látið hvern hóp kenna hinum börn-
unum hreyfi nguna sína.

  Þegar þið kennið börnum að syngja, notið þá 
hendurnar til að sýna þeim taktinn. Sveifl ið 

hendinni upp og niður eftir tónfallinu 
(sjá  TNGC,  174).  

    Vika 4: Það felst öryggi í því að fylgja spámanninum.

    Hjálp fyrir tónlistarstjórnanda

 Börn eru líklegri til að 
hagnýta sér kenningar ef 
þau stinga sjálf upp á því 
hvernig þau hagnýta sér 

þær. Börn geta einnig 
skynjað ástúð og hlutdeild 
þegar hugmyndir þeirra 

eru endurteknar af 
kennaranum eða hinum 

börnunum. 
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Apríl      Jesús Kristur er frelsari 
minn og lausnari
  „Vér trúum, að fyrir friðþægingu Krists geti allir menn orðið hólpnir með hlýðni við 
lögmál og helgiathafnir fagnaðarerindisins“ ( Trúaratriðin 1:3 ).

  Hagnýtið ykkur hugmyndirnar sem hér eru og einnig ykkar eigin. Ráðgerið hvernig þið ætlið 

að skilgreina kenninguna fyrir börnunum og auðvelda þeim að skilja og hagnýta sér hana.  

Spyrjið ykkur sjálf: „Hvað geta börnin gert til að læra og hvernig get ég hjálpað þeim að 

skynja andann?“

 Söngur að eigin vali úr 

Barnasöngbókinni 

  Að læra ritningarvers 

utanbókar  getur auð-
veldað börnum að læra 
kenningar fagnaðarerind-
isins. Andinn getur minnt 
börnin á orðin þegar á 
því er þörf. (Sjá  TNGC,   
171–72.) 

  Söngvar:  Söngvar 
Barnafélagsins kenna 
sannleika fagnaðarerind-
isins á þann hátt að börn-
in minnast hans alla ævi 
(sjá  TNGC,  172–75). 

Skilgreinið kenninguna  (bókstafaröðun):   Skrifi ð 
á töfl una „Jesús Kristur var                             til að 
verða frelsari okkar.“ Takið bókstafi na  ú, t, v, a, l, i, 
n ,  og  n  á dreif um kennslustofuna. Látið börnin 
raða bókstöfunum saman til að ljúka við setning-
una. Biðjið þau að lesa  HDP Móse 4:2  til að ganga 
úr skugga um að setningin sé rétt. Lesið saman 
textann á töfl unni.

   Hvetjið til skilnings  (söngur):   Hafi ð þrjá orðar-
enninga til reiðu með einni af eftirfarandi spurn-
ingu um „Ég lifði á himnum“ (  Líahóna,  apríl 1999) 
skrifaða á hvern þeirra:

     1.   Hver kynnti áætlun á himnum fyrir alla áður 
en við komum til jarðarinnar?

     2.   Hver sagði: „Faðir, send mig, og dýrðin sé þín?“

     3.   Hvað sigraði Jesú með því að fylgja áætlun 
himnesks föður?

    Látið börnin syngja fyrsta stef söngsins og standa 
upp þegar þau syngja svarið við fyrstu spurning-
unni. Ræðið síðan annað sem börnin hafa lært af 
þessu stefi . Íhugið að syngja stefi ð að nýju eftir að 
þið hafi ð rætt það. Endurtakið síðan verkefnið við 
hin stefi n og spurningarnar.

Skilgreinið kenninguna  (fylgja fordæmi):   Syng-
ið „Gerðu’ eins, já, gerðu eins“ ( Syngdu með mér,  
D-22), og biðjið börnin að herma eftir ykkur er 
þið gerið nokkrar einfaldar athafnir, t.d. að 
klappa saman lófum, lyfta höndum upp fyrir 
höfuð eða ganga í sömu sporum. Biðjið börnin 
að nefna eitthvað af því sem þau hafa lært af því 
að fylgja fordæmi einhvers (til að mynda hvernig 
búa á um rúm eða fara í leik). Skrifi ð á töfl una 
„Jesús Kristur er mér fullkomin fyrirmynd.“ Ber-
ið því vitni að Kristur hafi  verið sá eini á jörð-
inni sem sýndi okkur fullkomið fordæmi til að 
fylgja. Látið börnin lesa saman textann.

Hvetjið til hagnýtingar  (deila tilfi nningum):   
Sýnið myndir af Jesú að bera umhyggju fyrir og 
þjóna öðrum. Skrifi ð á töfl una „Jesús elskaði alla“ 
og „Jesús þjónaði öðrum“. Teiknið hjarta og hönd 

neðan við textann. Segið börnunum að okkur ber 
að fylgja fordæmi Jesú með því að bera umhyggju 
fyrir og þjóna öðrum. Látið öll börnin fá blað og 
biðjið þau að teikna hjarta eða eftir lófa sínum. 
Biðjið þau síðan að skrifa eða teikna eitthvað sem 
þau geta gert til að fylgja fordæmi Jesú. Látið börn-
in miðla hinum börnunum hugmyndum sínum og 
setja blöð sín við hlið myndarinnar af Jesú. Syngið 
„Mig langar að líkjast Jesú“ ( BS,  40).

    Vika 2: Jesús Kristur er mér fullkomin fyrirmynd.

     Vika 1: Jesús Kristur var útvalinn til að verða frelsari okkar.
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 Hlutgerðar lexíur  er 
hægt að hafa til að vekja 
áhuga, fanga athygli 
barnanna eða kynna 
reglu fagnaðarerindisins 
(sjá  TNGC,  164). Ef þið 
hafi ð ekki gögnin sem 
eiga við hlutgerðu lexíuna 
í viku 3, íhugið þá að 
nota gögn sem þið hafi ð 
aðgang að. Þið getið til 
að mynda þvegið óhreina 
hönd með sápu svo hún 
verði hrein.

  „Oft er auðveldara að skilja reglu fagnaðarerindisins þegar hún 
kemur fram sem hluti af ritningarsögu“ ( TNGC,  55).  

Skilgreinið kenninguna  (læra trúaratriði utan-
bókar):   Skiptið börnunum í hópa og fáið hverjum 
hópi setningarlið úr  þriðja trúaratriðinu . Látið 
hvern hóp standa í réttri röð og fara með sinn 
texta. Látið síðan öll börnin standa upp og fara 
með allt þriðja trúaratriðið.

Hvetjið til skilnings  (hafi ð hlutgerða lexíu):   Berið 
vitni um að friðþæging Jesú Krists frelsi okkur m.a. 
frá syndum okkar. Sýnið börnunum glært glas fullt 
af vatni og útskýrið að það eigi að tákna þann sem 

laus er við synd. Setjið örlítið af matarlit út í vatnið. 
Bendið á hvernig matarliturinn blandast vatninu 
svo það verði ekki hreint lengur. Útskýrið að þegar 
við syndgum verðum við óhrein líkt og vatnið. 
Bætið síðan fáeinum dropum af klór til að gera það 
hreint að nýju. Útskýrið að þegar við iðrumst 
hreinsi friðþægingin burtu syndir okkar og við 
hljótum fyrirgefningu. Sýnið mynd af Kristi í 
 Getsemanegarðinum. Látið börnin miðla því sem 
þau vita um myndina. Berið vitni um elsku Jesú 
Krists til okkar og hve fúslega hann reiddi fram 
gjaldið fyrir syndir okkar. 

   Hvetjið til hagnýtingar  (umræða um iðrun):   
Nýtið ykkur sumar kennsluaðferðirnar í þessu 
riti, fræðið börnin um iðrun, sem felur í sér 
 eftirsjá, beiðni um fyrirgefningu, bæta fyrir 
hina röngu breytni og endurtaka hana ekki 
(sjá   Barnafélagið 3,  46–49).

Hvetjið til skilnings  (deila sögum úr ritningunum):   
Notið myndir til að segja stuttlega söguna um 
dauða Jesú (sjá  Matt 27:33–60 ;  Mark 15:22–46 ; 
 Lúk 23:33–53 ;  Jóh 19:17–42 ). Biðjið börnin að 
hugsa um hvernig fjölskyldu og vinum Jesú hlýtur 
að hafa liðið við dauða hans. Biðjið nokkur börn 
(eða fullorðna) með fyrirvara að koma í Barnafé-
lagið undir það búin að segja sögu eins vitnis um 

upprisu Krists, t.d. Maríu Magdalenu (sjá  Jóh 
20:11–18 ), Péturs og Jóhannesar (sjá  Jóh 20:2–10 ), 
lærisveinanna (sjá  Jóh 20:19–22 ;  Lúk 24:33–53 ), 
Tómasar (sjá  Jóh 20:24–29 ), og Nefítanna (sjá  3   Ne 
11:8–17 ). Fáið þeim nafnspjöld sem sýna hverra 
sögu þau segja.                

    Vika 3: Allt mannkyn getur frelsast fyrir friðþægingu Krists.

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

 Nefí 

 Mynd fáanleg á  sharingtime.lds.org  
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Maí

 TITILNAFN Í 
FRUMKIRKJUNNI 

 SKYLDUVERK 
 TITILNAFN Í ENDUR-

REISTU KIRKJUNNI 

 Postuli  Er sérstakt vitni Jesú Krists  Postuli 

 Spámaður  Mælir vilja himnesks föður  Spámaður 

 Prestur  Leiðir fámennan hóp heilagra  Biskup 

 Kennari  Kennir fagnaðarerindið  Kennari 

 Guðspjallamaður  Veitir sérstakar blessanir  Patríarki 

 Smellið hér til að sækja 
fi ngurbrúður. 

 Smellið hér til að sækja orðarenninga. 

 Smellið hér til að sækja 
orðarenninga og myndir. 

     Kirkja Jesú Krists hefur 
verið endurreist
  „[Ég sá] tvær verur, svo bjartar og dýrðlegar, að ekki verður með orðum lýst, og stóðu 
þær fyrir ofan mig í loftinu. Önnur þeirra ávarpaði mig, nefndi mig með nafni og sagði, 
um leið og hún benti á hina:  Þetta er minn elskaði sonur. Hlýð þú á hann!  “  Joseph 
Smith – Saga 1:17 ).

  Hagnýtið ykkur hugmyndirnar sem hér eru og einnig ykkar eigin. Ráðgerið hvernig þið ætlið 

að skilgreina kenninguna fyrir börnunum og auðvelda þeim að skilja og hagnýta sér hana.  

Spyrjið ykkur sjálf: „Hvað geta börnin gert til að læra og hvernig get ég hjálpað þeim að 

skynja andann?“

 Söngur: „Lof syngið 

honum,“ vers 1 og 3

   ( Sálmar,  nr.   11)

  

     Vika 1: Kirkja Jesú Krists hefur verið endurreist.

  Mismunandi aldurs-

hópar:  Ráðgerið að hafa 
eldri og yngri börnin sam-
an í samverustund. Í öðru 
verkefni fyrstu viku getið 
þið til að mynda notað 
fi ngurbrúður til að auð-
velda yngri börnunum 
að læra hvern titlanna.  
Í verkefni annarar viku 
getið þið skipt yngri börn-
unum í námsbekkjahópa 
og látið kennara þeirra 
segja þeim sögur og síðan 
rifjað þær upp með því að 
benda á myndir og spyrja 
spurninga.     JS – S 

1:5–13 
 JS – S 

1:14–20 
 JS – S 

1:30–35 
 JS – S 

1:34–35, 67 
 JS – S 

1:68–73 
 K&S 

109:2–4 

   Skilgreinið kenninguna  (læra trúaratriði):   
Skrifi ð  sjötta trúaratriðið  á töfl una áður en Barna-
félagið hefst. Biðjið börnin að ljúka aftur augum 
sínum. Segið þeim að eftir dauða Jesú Krists hafi  
fólkið orðið ranglátt og að fagnaðarerindi hans og 
prestdæmið hafi  verið tekið af jörðinni. Útskýrið 
að það sé nefnt fráhvarfi ð og að fólkið hafi  verið í 
andlegu myrkri – líkt og það hefði hin andlegu 
augu lokuð – þar til Jesús hafi  endurreist kirkju 
sína fyrir tilstilli Josephs Smith. Haldið á lofti 
mynd af Fyrstu sýninni og biðjið börnin að ljúka 
upp augum sínum. Hjálpið börnunum að læra 
sjötta trúaratriðið utanbókar með því að láta þau 
lesa það saman upphátt. Þurrkið út nokkur 

orðanna og endurtakið þar til öll orðin hafa verið 
þurrkuð út og börnin hafa lært trúaratriðið 
utanbókar.

   Hvetjið til skilnings  (samanburðarleikur):   Búið 
til orðarenninga með hverju skylduverkanna í neð-
angreindri töfl u.  Skrifi ð titilnöfn embættanna á 
töfl una eins og sýnt er og hafi ð dálkinn auðan í 
miðjunni sem er fyrir skylduverkin. Skiptið börn-
unum í fi mm hópa og fáið hverjum hópi einn orð-
arenning með skylduverki. Biðjið hvern hóp að 
setja sinn orðarenning á réttan stað á töfl unni. 
Bendið á að hin endurreista kirkja hafi  sams konar 
leiðtoga og kirkjan hafði þegar Jesús Kristur var 
á jörðinni.

   Hvetjið til skilnings  (deila myndum og sögum úr 
ritningunum):   Verðið ykkur úti um myndir 

af atburðum endurreisnar kirkjunnar. Skiptið 
setningunni „Joseph Smith er 

     Vika 2: Joseph Smith er spámaður endurreisnarinnar.

Joseph Smith er spámaður endurreisnar- innar.
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 Mormónsbók  

er annað vitni 

um Jesú Krist.
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 Mormónsbók  er annað vitni um Jesú Krist.

 Mormónsbók  
er annað vitni 
um Jesú Krist.

 Smellið hér til að sækja 
bókamerki. 

  Í verkefni fjórðu viku gefst 
ykkur færi á að meta 
skilning barnanna. 
Endurtekning getur fest 
hugmyndina í huga þeirra.  

  Deila tilfi nningum:  
 Gefi ð börnunum kost á að 
deila tilfi nningum sínum 
um fagnaðarerindið. Það 
mun laða að andann og 
auka skilning barnanna 
á því hvernig kenningin 
á við í lífi  þeirra. (Sjá 
 TNGC,  63–65.) 

spámaður endurreisnarinnar“ í jafn marga hluta 
og myndirnar eru margar og búið til orðarenning 
fyrir hvert orð eða orðtak (sjá dæmi). Skiptið 
börnunum í hópa og fáið hverjum hópi einn orð-
arenning, mynd og ritningartilvísun sem lýsir því 
sem á sér stað á myndinni. Biðjið börnin að lesa 
ritningarversin og ræða það sem á sér stað á 
myndinni. Látið síðan hvern hóp miðla hinum 

börnunum sögunni sinni. Ræðið hlutverk Josephs 
Smith í hverjum atburðanna og fáið börnin til að 
íhuga hvernig hver þeirra hefur eða getur haft 
áhrif á líf þeirra. Setjið myndirnar og orðarenning-
ana í rétta röð á töfl una. Eftir að allir orðarenning-
arnir hafa verið settir á töfl una, lesið þá saman 
setninguna.

Hvetjið til skilnings  (ritningarlestur):   Lesið sam-
an titil Mormónsbókar á titilsíðunni. Lesið eftir-
farandi ritningarvers upphátt og látið börnin rétta 
upp hönd þegar þau heyra fl eiri nöfn frelsarans: 
 2   Ne 19:6 ;  Alma 5:38 ;  3   Ne 5:26 . Skrifi ð titilnöfn-
in á töfl una þegar börnin greina frá þeim. Veljið 
nokkur titilnöfn og útskýrið hvernig frelsarinn 
uppfyllir þau hlutverk.

   Hvetjið til hagnýtingar  (búa til bókamerki):   Fáið 
hverju barni bókamerki með eftirfarandi árituðum 
texta: „Mormónsbók er annað vitni um Jesú Krist.“ 
Biðjið þau að skreyta bókamerkið og nota það í 
ritningum sínum. Íhugið að láta nokkur barnanna 
gera grein fyrir markmiði sínu til að koma á venju-
bundnu ritningarnámi (sjá janúar, vika 2). Þið getið 
beðið þau að deila tilfi nningum sínum um ritning-
arvers sem þau hafa lesið.

Skilgreinið kenninguna  (hlutgerð lexía):   Sýnið 
börnunum eitthvað sem gengur fyrir rafmagni. 
Sýnið síðan að það virki ekki án réttrar orkuteng-
ingar. Látið barn halda uppi mynd af Kristi vígja 
postula sína. Útskýrið að kirkja Krists geti ekki 
starfað án kraftar prestdæmisins. Látið barn fela 
myndina að baki sér. Útskýrið að prestdæmið hafi  
glatast eftir dauða postula Krists. Látið annað barn 
sýna mynd af endurreisn prestdæmisins. Berið 
vitni um að Guð hafi  endurreist prestdæmið fyrir 
tilstilli Josephs Smith.

Hvetjið til skilnings  (söngur og samanburðarleik-
ur):   Biðjið einhvern að lesa  K&S 107:1 , og látið 
börnin hlusta eftir nöfnum prestdæmanna 
tveggja. Setjið á töfl una myndir af endurreisn 
Aronsprestdæmisins og endurreisn 
Melkísedeksprestdæmisins. Skrifi ð 
Aronsprestdæmið  eða  Melkísedeksprest-
dæmið  ofan við viðeigandi mynd. 
Ræðið hver eða hverjir hafi  endurreist 
hvort prestdæmanna til Josephs Smith 
(sjá  Joseph Smith – Saga 1:72 ). Sýnið 
börnunum nokkrar myndir af helgiat-
höfnum prestdæmisins, t.d. skírn, 
staðfestingu, útdeilingu sakramentis, 
blessun sakramentis og lækningu 

sjúkra. Biðjið börnin að láta myndirnar ganga á 
milli sín er þau syngja „Þitt ríki rís á jörð“ ( Syngdu 
með mér,  B-58). Stöðvið sönginn af handahófi  og 
biðjið börnin sem halda á myndunum að standa 
hjá orðunum  Aronsprestdæmið  eða  Melkísedeksprest-
dæmið  til að sýna kraftinn sem þarf til að fram-
kvæma þá helgiathöfn. Endurtakið eins og tími 
leyfi r.

   Hvetjið til hagnýtingar  (skrifa þakkartexta):   
 Fáið börnin til að íhuga hvernig prestdæmið hefur 
blessað þau.  Biðjið þau að búa til þakkarkort eða 
þakkarmynd til að gefa það prestdæmishafa sem 
þau þekkja (t.d. biskupi, kennara, föður eða 
trúboða).

                                  

    Vika 3: Mormónsbók er annað vitni um Jesú Krist.

    Vika 4: Prestdæmið hefur verið endurreist.

 Mynd fáanleg á  sharingtime.lds.org  
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Júní      Frumreglur og helgiathafnir 
fagnaðarerindisins gera mér mögulegt 
að lifa að nýju í návist Guðs.
  „Vér trúum, að frumreglur og helgiathafnir fagnaðarerindisins séu:  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 ).

  Hagnýtið ykkur hugmyndirnar sem hér eru og einnig ykkar eigin. Ráðgerið hvernig þið ætlið 

að skilgreina kenninguna fyrir börnunum og auðvelda þeim að skilja og hagnýta sér hana.  

Spyrjið ykkur sjálf: „Hvað geta börnin gert til að læra og hvernig get ég hjálpað þeim að 

skynja andann?“

 Söngur að eigin vali úr 

 Barnasöngbókinni 
 

     Vika 1: Trú á Jesú Krist vekur elsku og traust til hans og þrá til að halda 
boðorð hans.

  Endurtekning:  Börn 
læra með endurtekningu. 
Íhugið að gera meira úr 
hlutgerðu lexíunni í fyrstu 
viku til að efl a skilning á 
frumreglunni trú. Gróður-
setjið sáðkorn í blómapott 
og komið endrum og eins 
með hina stækkandi 
plöntu í Barnafélagið.  
Segið börnunum hvað þið 
hafi ð gert til að plantan 
fái vaxið. Líkið umhirðu 
smáplöntu við ræktun 
trúar á Jesú Krist. 

   Skilgreinið kenninguna  (ritningarlestur):   Biðjið 
börnin að opna ritningarnar sínar og lesa  Kenn-
ingu og sáttmála 58:42–43 . Biðjið þau að gera 
grein fyrir hvað gerist þegar við iðrumst synda 
okkar. (Biðjið börnin að merkja við þessi vers í 
ritningunum sínum, ef mögulegt er.) Segið börn-
unum stuttlega frá Enos (see  Enos 1:1–4 ), og látið 
þau lesa  Enos 1:5–8 . Berið vitni um að friðþæging 
Krists geri okkur mögulegt að hljóta fyrirgefningu 
synda okkar.

   Hvetjið til skilnings  (leikþættir):   Útskýrið að hjá 
þeim sem iðrast og hljóta fyrirgefningu synda 

sinna vakni þrá til að þjóna Guði. Skiptið börnun-
um í þrjá hópa og fáið hverjum hópi eina eftirtal-
inna mynda og ritningartilvísana: Alma skírir í 
Mormónsvötnum ( Mósía 17:2–4 ;  18:1–17 ); Jónas 
(  Jónas 1–3 ); Antí-Nefí-Lehítarnir grafa sverð sín 
( Alma 23:4–18 ;  24:6–19 ). Útskýrið að frásagnir 
þessar greini frá fólki sem iðraðist synda sinna og 
þjónaði Drottni. Biðjið hvern hóp að lesa ritning-
arversin og búa til og sýna leikþátt um það hvern-
ig fólk þetta hafi  iðraðist og síðan tekið að þjóna 
Drottni (með því að kenna fagnaðarerindið, þjóna 
í trúboði og neita að berjast).

   Skilgreinið kenninguna og hvetjið til skilnings  (horfa á hlutgerða 
lexíu og syngja söng):   Skrifi ð á töfl una „Trú á Jesú Krist vekur elsku og 
traust til hans og þrá til að halda boðorð hans.“ Sýnið börnunum nokkur 
sáðkorn. Spyrjið: „Að hverju geta þessi sáðkorn orðið?“ „Hvernig vitið 
þið að þessi sáðkorn munu vaxa?“ „Hvað þurfum við að geta til að láta 
þau vaxa?“ Útskýrið að trú okkar á Jesú Krist geti, líkt og sáðkornið, 
vaxið ef við ræktum hana. Ræðið hvað við getum gert til að rækta trú 
okkar og útskýrið hvernig það vekur elsku og traust til Jesú Krists og þrá 
til að halda boðorð hans. Syngið „Trú“ ( BS,  50). Finnið upp einfaldar 
handahreyfi ngar sem passa við fyrsta versið.

    Vika 2: Iðrun leiðir til fyrirgefningar.

  Mynd fáanleg á  sharingtime.lds.org   

http://www.sharingtime.lds.org
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 Smellið hér til að 
sækja merki. 

 Smellið hér til að sækja býtiblöð. 

  Sýnikennsla með því að 
nota börnin mun fanga 

athygli þeirra og gera þau 
námfúsari. Verkefni þetta 
sýnir til að mynda börn 

útfæra hugmyndina um að 
bera hver annars byrðar.  

  Ritningarnar:  Börnum 
er mikilvægt að læra 
sannleika fagnaðarerindis-
ins í ritningunum (sjá 
 TNGC,  50–51). Biðjið 
börnin að benda á hvert 
orð þegar þið lesið ritning-
arvers upphátt. Biðjið 
yngri börnin að hlusta 
 eftir ákveðnum orðum 
eða orðtökum og rétta upp 
hönd þegar þau heyra þau. 

Hvetjið til skilnings  (horfa á hlutgerða lexíu):   
Biðjið barn að koma upp að kennaraborðinu og 
halda höndum sínum út frá líkama sínum. Setjið 
síðan bók í hvora hönd þess. Lesið  Mósía 18:7–11 . 
Útskýrið að einn af sáttmálsliðunum sem við ger-
um þegar við skírumst sé að „bera hver annars 
byrðar, svo að þær verði léttar.“  Spyrjið barnið 
sem heldur á bókunum hvort hendur þess séu að 
þreytast. Látið tvo önnur börn halda undir hendur 
barnsins. Ræðið einhverjar þær byrðar sem börn-
in gætu haft, svo sem að verða fyrir stríðni, verða 
veik, einmana eða eiga erfi tt í skóla. Spyrjið börn-
in hvernig þau geti létt byrðar hvers annars. 

Hvetjið til hagnýtingar  (leikur):   Segið börnun-
um að skírnin sé hliðið að vegi eilífs lífs (sjá  2   Ne 
31:17 ). Setjið mynd af barni að skírast öðru megin 
í kennslustofuna. Setjið mynd af frelsaranum hinu 
megin í kennslustofuna og útskýrið að í þessu 

verkefni eigi myndin að tákna eilíft líf. Segið börn-
unum að við séum á vegi eilífs lífs þegar við höld-
um skírnarsáttmála okkar. Segið stuttlega frá 
sáttmála þessum (hafa Jesú Krist í huga, halda boð-
orðin og hjálpa öðrum.) Fáið 
hverju barni blað með mynd 
af VR-skildinum. Látið börnin 
skrifa á blað sitt boðorð sem 
hjálpar þeim að halda skírnar-
sáttmála sinn (þau geta teikn-
að mynd sem táknar boðorðið 
sem þau velja). Biðjið barn að 
setja blaðið sitt á gólfi ð á milli 
myndanna tveggja. Hjálpið 
börnunum, ef mögulegt er, að fi nna boðorðið í ritn-
ingunum og lesið það saman. Endurtakið þar til 
börnin hafa lagt veg á milli myndanna.

Hvetjið til skilnings  (ritningarlestur):   Skiptið 
börnunum í hópa og látið hvern hóp fá blað með 
eftirtöldum ritningarversum:

    •   „Sannlega, sannlega segi ég þér, ég mun veita 
þér af anda mínum, sem mun upplýsa huga 
þinn, sem mun fylla sál þína                         “ 
( K&S 11:13 ).

    •   „Ef þér viljið fara inn um hliðið og taka við heil-
ögum anda, þá mun hann                     yður allt, 
sem yður ber að gjöra“ ( 2   Ne 32:5 ).

    •   „Hjálparinn, andinn heilagi,  .   .   .  mun                 
yður allt og                     yður á allt það, sem ég 
hef sagt yður“ (  Jóh 14:26 ).

    •   „Set traust þitt á þann anda, sem leiðir 
til                     já, til að breyta rétt, til að ganga 
í auðmýkt, til að                                            og 
þetta er andi minn“ ( K&S 11:12 ).

    •   „Og fyrir kraft heilags anda getið þér                 
                                      allra hluta“ ( Moró 10:5 ).

    Biðjið börnin að fl etta upp á ritningarversunum og 
fylla út í eyðurnar. Látið þau síðan ræða hvað ritn-
ingarversin kenna um hvernig heilagur andi geti 
hjálpað okkur. Biðjið þau að greina frá því hvernig 
heilagur andi hefur hjálpað þeim.

   Hvetjið til hagnýtingar  (syngja söng):   Segið 
börnunum að heilagur andi hjálpi þeim á marga 
vegu. Syngið „Heilagur andi“ ( BS,  56). Biðjið börn-
in að rétt upp hönd þegar þau syngja og textinn 
greinir frá því hvernig heilagur andi getur hjálpað 
þeim. Stöðvið sönginn og ræðið hvað þau læra um 
heilagan anda. Haldið söngnum áfram og ræðið 
hvað þau læra. Segið frá því þegar heilagur andi 
hefur hughreyst eða leitt ykkur.

                

    Vika 3: Þegar ég skírist geri ég sáttmála við Guð.

    Vika 4: Heilagur andi hughreystir og leiðir mig.
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Júlí

 Smellið hér til að sækja orðarenninga. 

     Musterið er 
hús Guðs
  „Helgiathafnir og sáttmálar í heilögum musterum gera einstaklingum mögulegt að 
komast aftur í návist Guðs og fjölskyldum að sameinast að eilífu“ („Fjölskyldan: 
Yfi rlýsing til heimsins,“ málsgrein 3).

  Hagnýtið ykkur hugmyndirnar sem hér eru og einnig ykkar eigin. Ráðgerið hvernig þið ætlið 

að skilgreina kenninguna fyrir börnunum og auðvelda þeim að skilja og hagnýta sér hana. 

Spyrjið ykkur sjálf: „Hvað geta börnin gert til að læra og hvernig get ég hjálpað þeim að 

skynja andann?“

 Söngur: „Musterið“

   ( BS,  99).

  Stuðla að svörun:  Börn 
eru líklegri til að svara 
spurningum ef þið gefi ð 
þeim tíma til umhugsunar. 
Íhugið að segja þeim að 
þið munuð gefa þeim um-
hugsunartíma áður en þau 
svara. (Sjá  TNGC,  69.) 

 Skilgreinið vandlega 
kenninguna sem þið kennið. 

Það auðveldar börnunum 
að skilja og hagnýta sér 

hana betur. 

   Skilgreinið kenninguna  (bókstafaröðun og 
syngja söng):   Biðjið eldra barn að lesa fyrir hin 
börnin tvær síðustu setningarnar í 3. málsgrein 
„Fjölskyldan: Yfi rlýsing til heimsins.“ Skrifi ð hver 
eftirfarandi orðtaka á sér blað.  Musterið er, helgur 
staður, þar sem við, erum innsigluð, hvert öðru.  Setjð 
þau hér og þar á töfl una. Látið barn færa eitt 
blaðið á sinn rétta stað. Haldið þessu áfram þar 
til setningin er rétt. Syngið annað vers söngsins 
„Musterið“ og látið helming barnanna hlusta eftir 
tvennu sem við gerum í musterinu (gera sáttmála 
og lofa að hlýða) og hinn helminginn hlusta eftir 
sannleika sem þau hafa lært (fjölskyldan er eilíf). 
Hjálpið börnunum að skilja að innsiglun fjöl-
skyldu í musterinu merki að hún geti verið sam-
an að eilífu.

Skilgreinið kenninguna  (syngja söng):   Sýnið 
mynd af musteri og skrifi ð á tölfuna „Musterið 
er                   .“ Biðjið börnin að syngja fyrsta vers 
„Musterið“ ( BS,  99). Segið þeim að gefa merki með 
því að krossleggja hendur þegar þau syngja seinni 
hluta setningarinnar sem hefst á töfl unni. Spyrjið 
þau hvað musterið er (herrans hús). Hjálpið börn-
unum að fl etta upp á hugtakinu  „Musteri“ í Leið-
arvísi að ritningunum  (bls. 133). Hjálpið þeim að 
fi nna staðhæfi ngar sem greina frá því að musterið 
sé bókstafl ega hús Drottins og að Guð hafi  alltaf 
boðið fólki sínu að reisa musteri.

Hvetjið til skilnings  (vísbendingaleikur):   Setjið 
saman vísbendingar um musterin sem Móse byggði 
(sjá  2 Mós 25:1–2, 8–9 ), Nefí (sjá  2   Ne 5:16 ), og 
Joseph Smith (sjá  K&S 124:31 ) og fylgjendur 
þeirra. Dæmi: „Musterið okkar var kallað 

tjaldbúðin og við tókum það með okkur á ferðalagi 
okkar“ (Móse) eða „Við byggðum musteri eftir að 
við fórum frá Jerúsalem yfi r hafi ð“ (Nefí).  Veljið 
þrjú börn til að tákna spámenn þessa og biðjið þau 
að lesa vísbendingarnar fyrir hin börnin í Barnafé-
laginu. Biðjið hin börnin að geta sér til um hvaða 
spámann hvert barn á að tákna. Eftir að þau hafa 
getið sér réttilega til um það, sýnið þá mynd af við-
eigandi spámanni eða musterinu sem hann og fólk 
hans byggði.

   Hvetjið til hagnýtingar  (umræða um musteri):   
Sýnið mynd af því musteri sem næst ykkur er. 
Ræðið eftirtaldar spurningar: Hvers vegna haldið 
þið að Guð hafi  boðið okkar að reisa musteri? Hvað 
getið þið gert til að búa ykkur undir að fara í must-
erið einhvern daginn?

     Vika 1: Guð hefur boðið fólki sínu að reisa musteri.

    Vika 2: Helgiathafnir musterisins eru fjölskyldum blessun.

Musterið er 

saman.

erum innsigluð 

þar sem við 
helgur staður 

 Myndir eru fáanlegar á  sharingtime.lds.org  

http://www.sharingtime.lds.org
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 Smellið hér til að sækja veggspjald. 

  Þið getið þurft að aðlaga verkefnin að þörfum Barnafélags ykkar. Ef Barnafélag 
ykkar er til að mynda fjölmennt getið þið látið gestina fara milli hópanna í stað 

þess að láta börnin fara á milli gestanna (sjá  TNGC,  179).  

  Elskið þá sem þið 

kennið:  Þegar kennslu-
efnið er um eilífar fjöl-
skyldur, takið þá tillit til 
þeirra barna sem ekki 
hafa bæði móður og föður 
á heimili sínu. Takið einn-
ig tillit til þeirra barna 
sem eiga foreldra eða syst-
kini sem eru lítt virk eða 
eru ekki í kirkjunni. 
Hvetjið öll börnin til að 
lifa verðuglega svo þau 
geti átt eilífa fjölskyldu í 
framtíðinni. (Sjá  TNGC,   
31–32.) 

Hvetjið til hagnýtingar  (deila tilfi nningum og 
teikna myndir):   Biðjið fjölskyldu eða nokkur börn 
að greina frá því hvað þeim fannst um að koma á 

musterislóð eða hvernig þau hafa notið blessana af 
musterinu og helgiathöfnum þess. Biðjið börnin að 
teikna myndir af fjölskyldu sinni við hlið musteris.

  Árleg áskorun:  Munið 
eftir að gefa börnunum 
kost á að miðla því sem 
þau hafa lært af ritning-
arlestrinum (sjá janúar, 
vika 2). 

Hvetjið til skilnings  (hlusta á frásagnir gesta):   
Afl ið ykkur upplýsinga um byggingu Kirtlands-
musterisins og Salt Lake-musterisins og, ef mögu-
legt er, næsta musteris við ykkur. (Sjá  Primary   5,  
lexíur 25 og 44 eða LDS.org til upplýsingar um 
Kirtland-musterið og Salt Lake-musterið.) Biðjið 

nokkra fullorðna að koma í Barnafélagið og miðla 
börnunum upplýsingunum. Skiptið börnunum í 
hópa og látið hópana skiptast á um að vera með 
hverjum hinna fullorðnu. Biðjið börnin að syngja 
„Musterið“ þegar þau færa sig á milli gestanna sem 
tala til þeirra.

Hvetjið til skilnings og hagnýtingar  (umræð-
ur og kennsla):   Sýnið „Trúarreglur mínar“ 
og útskýrið að við getum unnið að verð-
ugleika okkar til að fara í musterið með 
því að lifa eftir þessum reglum. Skiptið 
börnunum í hópa. Látið kennara í 
hverjum hópi ræða reglurnar sem börn-
in geta nýtt sér til að búa sig undir að 
fara í musterið og bera vitni um hvernig 
þær hafa komið honum eða henni að 

gagni. Biðjið hvern hóp að velja sér eina trúarreglu 
og síðan að skrifa eða teikna skuldbindingu um að 

lifa eftir þeirri reglu. Bjóðið biskupinum 
eða greinarforsetanum að koma í Barna-
félagið og látið hvern hóp miðla honum 
skuldbindingu sinni. Bjóðið biskupin-
um eða greinarforsetanum að gefa vitn-
isburð sinn um mikilvægi musterisins.

    Vika 3: Frumherjarnir lögðu hart að sér og fórnuðu miklu við 
byggingu mustera.

    Vika 4: Ég get unnið að verðugleika mínum til að fara í musterið.
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Ágúst

Ég klæðist siðsamlega með því að:

Ég klæðist siðsamlega með því að:

Ég klæðist siðsamlega með því að:

 Smellið hér til að sækja veggspjald og 
síðu í kennslubók Barnastofu. 

     Líkami minn 
er musteri Guðs
  „Vitið þér eigi, að þér eruð musteri Guðs og að andi Guðs býr í yður?  .   .   .  Musteri Guðs 
er heilagt, og þér eruð það musteri“ ( 1   Kor 3:16–17 ).

  Hagnýtið ykkur hugmyndirnar sem hér eru og einnig ykkar eigin. Ráðgerið hvernig þið ætlið 

að skilgreina kenninguna fyrir börnunum og auðvelda þeim að skilja og hagnýta sér hana. 

Spyrjið ykkur sjálf: „Hvað geta börnin gert til að læra og hvernig get ég hjálpað þeim að 

skynja andann?“

 Söngur: „Ég lifi  í 

því húsi“

   ( Barnasöngbókin,  73).

  Aðlögun verkefna að 
þörfun barnanna í Barna-
félagi ykkar (sjá  TNGC,  
110–17). Dæmi: Þið getið 
lagað annað verkefnið í 
viku   2 að fjölmennari 
Barnafélagi með því að 
biðja hvert barn að skrifa 
eða teikna eina hugmynd á 
lítið blað og síðan fest öll 
blöðin á veggspjaldið. 

Afritun:  Ef þið hafi ð ekki 
aðgengi að ljósritunarvél, 
getið þið sett þunnt blað 
ofan á teikninguna og 
dregið hana upp eða prent-
að hana út á LDS.org. 

Skilgreinið kenninguna  (lesa ritningarnar og 
trúarreglu):   Biðjið börnin að fl etta upp á  1   Kor 
3:16  og lesa versið saman upphátt. Segið börnun-
um að ein leið til að hirða líkama okkar líkt og 
hann væri musteri er að klæða sig siðsamlega. 
Sýnið „Trúarreglur mínar“ og biðjið börnin að lesa 
upphátt regluna sem segir: „Ég klæðist siðsamlega 
til að sýna himneskum föður virðingu og til 
sjálfsvirðingar.“

Hvetjið til skilnings  (ræða siðsemi og útskýra 
veggspjöld):   Ræðið merkingu siðsemi (sjá kafl ann 
„Klæðnaður og útlit“ í  Til styrktar æskunni  ). Búið 
til nokkur veggspjöld með fyrirsögninni „Ég klæð-
ist siðsamlega með því að    .   .   . “. Skiptið börnunum 

í hópa og biðjið hvern hóp að skrifa ábendingar 
sínar um að klæðast siðsamlega eða teikna myndir 
af sér í siðsamlegum klæðnaði á eitt veggspjald-
anna. Sýnið veggspjöldin í kennslustofunni.

Skilgreinið kenninguna  (umræður um musteri): 
 Skrifi ð á töfl una áður en Barnafélagið hefst: „Þér 
eruð musteri Guðs“ ( 1   Kor 3:16 ). Sýnið börnunum 
myndir af musterum og spyrjið þau hvað það sé 
sem geri musteri svo sérstök (það er hús Drottins, 
hreint, vel hirt og staður þar sem heilagur andi fær 
dvalið í). Skrifi ð svör þeirra á töfl una. Útskýrið að 
líkt og musterin þá séu líkamar okkar helgir og að 
þá þurfi  að hirða af virðingu fyrir sjálfum okkur 
og öðrum.

Hvetjið til skilnings og hagnýtingar  (svara 
spurningum og lita myndir):   Afritið myndina á síðu 
47 í kennslubók Barnastofu,  Behold Your Little 
Ones . Klippið út hringina á 
myndinni og setjið þá í 
ílát. Biðjið barn að velja 
einn hringanna. Spyrjið 
börnin hvernig myndirnar 
gefi  til kynna að okkur beri 
að hirða líkama okkar líkt og 
þeir væru musteri. Fáið hverju 

barni eintak af myndinni og biðjið börnin að lita 
hana. Biðjið eldri börnin að skrifa eitthvað eitt sem 
þau einsetja sér að gera í vikunni til að hirða lík-
ama sinn líkt og hann væri musteri. Biðjið börnin 
að taka myndirnar sínar með sér heim til að kenna 
fjölskyldu sinni hvernig hirða á líkama sinn líkt 

og hann væri musteri.

   Hvetjið til hagnýtingar  (um-
ræður um trúarreglur):   Sýnið 
eintak af „Trúarreglur mínar.“ 
Biðjið börnin að gera grein fyrir 
hvaða trúarreglur kenni þeim 
hvernig hirða eigi líkama þeirra 

sem musteri. Biðjið börnin að snúa sér að sessunaut 
sínum og segja frá einhverju einu sem þau gera til 
að hirða líkama sinn sem hann væri musteri. Biðjið 
þau síðan að hugsa um eitthvað eitt sem þau geti 
gert til að bæta sig enn frekar. Biðjið fáein börn að 
miðla hinum börnunum hugsunum sínum.

     Vika 1: Líkami minn er musteri.

    Vika 2: Siðsamlegur klæðnaður sýnir sjálfsvirðingu og virðingu fyrir 
himneskum föður.

g
u 

Ég ætla að hirða líkama minn.
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  Börn eiga auðveldar með að 
læra þegar fjölbreytilegar 
kennsluaðferðir eru 
notaðar. Dæmi: Í viku 4 
læra börnin um kenninguna 
með því að horfa á 
hlutgerða lexíu og fá síðan 
hvatningu með einföldum 
handahreyfi ngum til að 
auðvelda þeim að festa 
hana í minni.   

hina tilvísunina og fi nna blessanir sem hann hef-
ur lofað okkur, ef við hlýðum. Ræðið merkingu 
boðorðanna og blessananna.

   Hvetjið til hagnýtingar  (leikur):   Biðjði eitt barn 
að segja: „Ég ætla að lifa eftir Vísdómsorðinu með 
því að                                         “ og fylla í eyðuna 
með einhverju sem það ætlar að gera til að lifa eftir 
Vísdómsorðinu. Biðjið síðan annað barn að endur-
taka orðtakið og svar fyrra barnsins og bæta við því 
sem það ætlar að gera. Biðjið þriðja barnið að end-
urtaka orðtakið og svör beggja hinna barnanna og 
bæta við því sem það ætlar að gera. Endurtakið 
þetta eins og tími leyfi r og látið öll börnin bæta við 
sínu svari.

   Hvetjið til skilnings  (ritningarlestur):   Skrifi ð 
öðru megin á töfl una „Ábendingar“ og eftirfar-
andi ritningartilvísun:  K&S 89:7–9, 12, 14, 16 . 
Skrifi ð hinu megin á töfl una „Loforð“ og eftirfar-
andi ritningartilvísun:  K&S 89:18–21 . Látið 
helming barnanna lesa fyrrri tilvísunina og fi nna 
boðorð sem Drottinn hefur gefi ð okkur með Vís-
dómsorðinu. Látið hinn helming barnanna lesa 

   Skilgreinið kenninguna  (hlutgerð lexía):   Sýnið 
börnunum tvö glös, eitt með óhreinu vatni í og 
hitt með hreinu vatni í. Spyrjið börnin úr hvoru 
glasinu þau mundu drekka og hvers vegna. Segið 
börnunum að hægt sé að líkja huga okkar við 
glösin. Við ættum aðeins að fylla hann af því sem 
gott er og hreint. Skrifi ð eftirfarandi setningu á 
töfl una og látið börnin þylja hana upp með ykkur. 
„Lestur, áhorf og hlustun á allt það sem er hollt 
viðheldur hreinleika huga míns.“ Íhugið að kenna 
börnunum einfaldar handahreyfi ngar til að auð-
velda þeim að læra setninguna. Dæmi: Fyrir orðið 
 lestur,  getið þið haft hendur líkt og þið læsuð bók; 
fyrir orðið  áhorf,  getið þið bent á annað augað; 
 fyrir orðið  hlustun,  getið þið sett lófa aftur fyrir 
eyrað; og fyrir orðið  hugur,  getið þið bent á ennið. 
Endurtakið setninguna nokkrum sinnum og notið 
hreyfi ngarnar í stað orðanna.

   Hvetjið til skilnings  (leikur og söngur):   Sýnið 
börnunum mynd af Jesú Kristi með börnum og 
biðjið þau að virða hana andartak fyrir sér. Hyljið 
myndina og biðjið börnin að segja ykkur frá smáat-
riðum sem þau muna eftir á myndinni. Hjálpið 
börnunum að skilja að við munum eftir því sem 
við sjáum. Útskýrið að þegar við fyllum huga okkar 
af því sem gott er, munum við einnig hugsa um 
það sem gott er. Sýnið myndina aftur og látið börn-
in syngja „Í faðmi frelsarans“ ( BS,  42). Biðjið börnin 
að lýsa þeim tilfi nningum sem söngurinn vekji í 
brjósti þeirra. Útskýrið að hlustun á góða tónlist 
auðveldi okkur að skynja andann og hafa huga 
okkar hreinann.

                         

     Vika 4: Lestur, áhorf og hlustun á allt það sem er hollt viðheldur 
hreinleika huga míns.

    Vika 3: Að lifa eftir Vísdómsorðinu sýnir að ég virði líkama minn.

 VÍSDÓMSORÐIÐ 

 Boðorð
   K&S 89:7–9, 12, 14, 16  

 Loforð
   K&S 89:18–21  

Mynd fáanleg á  sharingtime.lds.org 
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September

 Smellið hér til að sækja kort. 

     Fagnaðarerindið verður prédikað 
um allan heim
  „Þetta fagnaðarerindi skal prédikað sérhverri þjóð, kynkvísl, tungu og lýð“ ( K&S 133:37 ).

  Hagnýtið ykkur hugmyndirnar sem hér eru og einnig ykkar eigin. Ráðgerið hvernig þið ætlið 

að skilgreina kenninguna fyrir börnunum og auðvelda þeim að skilja og hagnýta sér hana.  

Spyrjið ykkur sjálf: „Hvað geta börnin gert til að læra og hvernig get ég hjálpað þeim að 

skynja andann?“

  Teikna:  Kortið í viku 1 er 
hægt að teikna, prenta eða 
koma með að heiman. Ef 
þið hyggist teikna það á 
töfl una, æfi ð ykkur þá 
með fyrirvara. Afsakið 
ekki skort á listhæfi leik-
um. Slíkt dregur aðeins at-
hyglina að þeim þætti 
teikningarinnar. Ef ykkur 
fi nnst óþægilegt að teikna, 
biðjið þá einhvern að 
hjálpa ykkur (sjá  TNGC,  
162–63). 

     Vika 1: Ritningarnar kenna að fagnaðarerindið verði prédikað um allan heim.

  Sýna elsku:  Leitið færis 
á að sýna hverju barni 
elsku. Þegar þið sýnið 
þeim sem þið kennið elsku, 
munu þeir verða næmari 
fyrir andanum og námfús-
ari (sjá  TNGC,  31). 

   Skilgreinið kenninguna  (lestur ritningarvers):   
Biðjið eldra barn að lesa upphátt  Kenningu og 
sáttmála 133:37 . Segið börnunum að trúboðar 
kenni fagnaðarerindið á mörgum svæðum heims-
ins, á fjölmörgum tungumálum. Látið börnin þylja 
saman ritningarversið.

   Hvetjið til skilnings  (umræða um trúboð):   Sýnið 
börnunum kort af heiminum eða teiknið einfalt 
kort á töfl una. Biðjið þau að tilgreina staði þar 
sem fólk sem þau þekkja hefur þjónað í trúboði. 
Merkið við þá staði á kortinu. Biðjið börnin að 
greina frá því hvar þau vildu þjóna og látið þau 
merkja við þá staði á kortinu. Útskýrið að trú-
boðsköllun komi frá Drottni með spámanninum 
og að trúboðar þjóni hvar sem Drottinn feli þeim 
að þjóna. Hjálpið börnunum að æfa sig á því að 
segja nafn kirkjunnar á nokkrum tungumálum. 
Ræðið við börnin að trúboðum sé enn ekki leyft 
að kenna á nokkrum stöðum í heiminum. Út-
skýrið að Thomas   S. Monson forseti hafi  beðið 
okkur að „biðja fyrir því að svæði þessi opnist, 
svo við getum miðlað öllum gleði fagnaðarerind-
isins“ (í Conference Report, okt. 2008, 4; eða 
  Ensign,  nóv. 2008, 6).

   Hvetjið til hagnýtingar  (skrifa trúboðum):   Biðjið 
börnin að skrifa nokkur orð til trúboða sem þjóna 
frá deild ykkar eða þjóna á svæði ykkar. Fáið deild-
artrúboðsleiðtoga bréfi n til að senda þau til 
trúboðanna.

   Hvetjið til skilnings  (hlusta á frásagnir gesta):   
Biðjið heimkominn trúboða að koma í Barnafélag-
ið og segja börnunum frá einhverjum þeirra bless-
ana sem hann eða hún hlaut af því að taka þátt í 
trúboðsstarfi nu. Biðjið aðra (nýja trúskiptinga, 

börn eða fjölskyldur) að miðla trúboðsreynslu 
sem þau hafa upplifað eða dæmi um hvernig trú-
boðsstarfi ð hefur blessað líf þeirra. Biðjið börnin 
að syngja „Við boðum heiminum sannleikann“ 
( BS,  92) fyrir gestina.

    Vika 2: Trúboðsstarfi ð er öllum til blessunar.

 Aðeins fáein börn koma upp að kennaraborði í 
þessu verkefni. Biðjið börnin að hvísla að barn-
inu við hlið sér hvar það vildi þjóna, til að öllum 

börnunum gefi st færi á að taka þátt. 
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  Aðlaga lexíur  fyrir ald-
urshópa barnanna (sjá 
 TNGC,  110–17). Dæmi: 
Í öðru verkefni í viku 4 
getið þið gefi ð hverju eldri 
barnanna trúboðseintak af 
Mormónsbók og hvatt þau 
til að miðla því einhverj-
um. Rifjið upp söguna um 
Fyrstu sýnina, yngri börn-
unum til hjálpar, með því 
að nota t.d. verkefnin, 
sýnigögnin og fi ngurbrúð-
urnar á síðum 88–91 í 
 Behold Your Little Ones.  

   Hvetjið til skilnings  (miðla hugmyndum):   Skrifi ð 
eftirfarandi texta á töfl una: „Ég get nú þegar verið 
trúboði með því að                    .“ Biðjið börnin að 
hugsa um eitthvað sem þau geta gert til að verða 
trúboði nú þegar. Látið þau miðla sessunaut hug-
myndum sínum. Biðjið nokkur börn að skrifa svör 
þeirra á töfl una.

   Hvetjið til skilnings  (hlusta á vitnisburði):   Biðjið 
eldra barn að miðla sögunni um Fyrstu sýnina og 
biðjið annað barn að miðla tilfi nningum sínum um 
Mormónsbók. (Biðjið börnin með fyrirvara, svo 
þau hafi  nægan tíma til undirbúnings.) Hvetjið 

öll börnin til að miðla fjölskyldu sinni sögunni 
um Fyrstu sýnina eða tilfi nningum sínum um 
Mormónsbók. 

   Hvetjið til hagnýtingar  (syngja söng):   Biðjið 
börnin að hugsa upp einhverja hreyfi ngu sem lýsi 
því hvernig við getum verið trúboðar nú þegar og 
lifað eftir fagnaðarerindinu. Veljið barn til að koma 
upp að kennaraborði og sýna hinum börnunum 
hreyfi ngu sína. Biðjið börnin að hreyfa sig eins um 
leið og þau syngja „Gerðu’ eins, já, gerðu eins“ 
( Syngdu með mér,  D-22). Endurtakið með öll börnin 
eins og tími leyfi r.                

   Hvetjið til skilnings  (ritningarlestur):   Sýnið 
mynd af Ammon og segið börnunum að hann hafi  
verið góður trúboði sem kenndi Lamanítum fagn-
aðarerindið. Útskýrið að hann hafi  búið sig undir 
að þjóna sem trúboði áður en hann fór í trúboð. 
Lesið upphátt (eða fáið eldra barn til að lesa) 
 Alma 17:2–3 . Biðjið hin börnin að leggja við 
hlustir og rétta upp hönd þegar þau heyra hvernig 
Ammon bjó sig undir að verða trúboði. Biðjið 
barn að skrifa svör þeirra á töfl una. Segið börnun-
um að þau geti gert þetta sama þegar þau búi sig 
undir að verða trúboðar. Syngið „Ég feginn fara 
vil í trúboð“ ( BS,  91). Biðjið börnin að færa ein-
faldar gjörðir trúboða í látbragð þegar þau syngja, 
svo sem að knýja dyra, lesa ritningarnar eða hjóla.

   Hvetjið til hagnýtingar  (búa sig undir trúboð):   
Segið börnunum að þau geti gert ýmislegt til að 
búa sig undir að verða trúboðar, svo sem að læra 
ritningarnar, hljóta vitnisburð, halda boðorðin, 
greiða tíund og leggja fyrir. Fáið hverju barni tí-
undarseðil og sýnið börnunum hvernig hann er 
fylltur út. Hjálpið börnunum að ráðgera sérstakan 
stað þar sem þau geti geymt tíundarfé sitt og það 
fé sem þau safna sér til trúboðs. Það getur verið 
krukka eða kassi eða tvískipt umslag fyrir tíund 
og sparnað.

  Barni fi nnst það 
metið að verðleikum 
sé það beðið að 
skrifa á töfl una. Það 
heldur einnig áhuga 
eldri barna vakandi.  

    Vika 3: Ég get búið mig undir að þjóna í trúboði.

    Vika 4: Ég get nú þegar verið trúboði.

 Mynd fáanleg á  sharingtime.lds.org  
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Október

Ég get beðið til himnesks föður

Ég byrja á 

því að segja: 

„Himneskur 

faðir.“ Ég þakka honum 

fyrir blessanir.

Ég bið hann 

um blessanir.

Í nafni 

Jesú Krists, 

amen.

 Smellið hér til að sækja fl ettibók. 

     Bænin er lotningarfull tjáskipti 
milli Guðs og mín
  „Ef einhvern yðar brestur visku, þá biðji hann Guð, sem gefur öllum örlátlega og 
átölulaust, og honum mun gefast“ (  Jakbr 1:5 ).

  Hagnýtið ykkur hugmyndirnar sem hér eru og einnig ykkar eigin. Ráðgerið hvernig þið ætlið 

að skilgreina kenninguna fyrir börnunum og auðvelda þeim að skilja og hagnýta sér hana.  

Spyrjið ykkur sjálf: „Hvað geta börnin gert til að læra og hvernig get ég hjálpað þeim að 

skynja andann?“

Undirbúningur:  Þegar 
þið ráðgerið samveru-
stundir ykkar, lesið þá 
fyrst allar lexíur mánað-
arins. Lagið síðan verkefn-
in sem þið ráðgerið að 
tímanum sem þið hafi ð og 
þörfum Barnafélags ykkar. 
Þið getið til að mynda tek-
ið hálft verkefni fyrir eina 
vikuna og lokið því í 
næstu viku á eftir eða end-
urtekið styttri verkefni til 
upprifjunar fyrir börnin. 
(Sjá  TNGC,  98–99.) 

  Ráðgerið verkefni sem 
bjóða upp á fjölbreytni 

til að auka skilning 
barnanna og hvetja þau til 

hagnýtingar. Dæmi: 
Í þessu verkefni horfa 
börnin á, syngja, lita, 

skrifa, hlusta á og miðla.  

Skilgreinið kenninguna  (hlutgerð lexía):   Biðjið 
foreldri og barn að standa frammi fyrir börnun-
um. Biðjið barnið að spyrja foreldri sitt spurningar 
og látið foreldrið svara. Biðjið síðan foreldrið að 
fara út út kennslustofunni og loka dyrunum. 
Spyrjið börnin hvernig þau geti tjáð sig við for-
eldra sína þegar þeir eru ekki með þeim (dæmi: 
Með bréfaskrifum eða símtali). Útskýrið að Guð sé 
faðir okkar og að við séum börn hans; vegna þess 
að við erum ekki í návist hans, hafi  hann séð okk-
ur fyrir leið til að ræða við sig. Spyrjið börnin 
hvort þau viti hvernig við ræðum við Guð. Látið 
börnin endurtaka eftir ykkur: „Ég get beðið til 
himnesks föður.“

   Hvetjið til skilnings  (lita):   Syngið „Ég bið í trú“ 
( Barnastjarnan , mars 1991). Afritið fl ettibókina á 
síðu 19 í kennslubók Barnastofu,  Behold Your Little 

Ones , fyrir öll börnin. Biðjið börnin að lita mynd-
irnar. (Eldri börnin geta skrifað á fl ettiblaðið eitt-
hvað sem þau eru þakklát fyrir og eitthvað sem þau 
geta beðið himneskan föður um.  Þið getið síðan 
beðið þau að miðla hinum börnunum hugmyndum 
sínum.) Látið börnin syngja sönginn aftur meðan 
þau skoða fl ettibækur sínar.

     Vika 1: Ég get beðið til himnesks föður.
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  Aðlaga lexíur  til að upp-
fylla þarfi r og námsgetu 
barnanna (sjá  TNGC,  
110–17). Dæmi: Í viku   2 
geta yngri börnin lært ut-
anbókar orðtakið „vakið 
og biðjið án afl áts“ fremur 
en allt ritningarversið. 

  Stöðvar eru staðir fyrir 
 fámennari barnahópa, 

þar sem börn taka þátt í 
ýmsum námsaðferðum (sjá 
 TNGC,  179). Í fjölmennari 
Barnafélögum geta stöðvar 
verið svo einfaldar að gerð 

að kennarar fari á milli 
barnahópa.  

Skilgreinið kenninguna  (ritningarlestur):   Látið 
börnin fl etta upp á  3   Nefí 14:7  og  Jakobsbréfi  1:5 . 
Biðjið þau að fi nna það sem ritningarversin segja 
um bænina. Lesið ritningarversin upphátt saman 
og látið börnin miðla því sem þau læra. Biðjið 
börnin að segja með ykkur: „Himneskur faðir 
heyrir bænir mínar og svarar þeim.“

Hvetjið til skilnings og hagnýtingar  (hlusta á 
sögur):   Skiptið börnunum í hópa og látið þau 
skiptast á að fara á eftirfarandi stöðvar (sjá  TNGC, 
 179). Látið kennara útskýra á hverri stöð eina 
leið sem himneskur faðir notar til að svara bæn-
um okkar og leyfi ð börnunum að segja frá því 
hvernig bænum þeirra hefur verið svarað. Þið 
getið ráðgert að hafa tvær stöðvanna eina vikuna 
og hinar tvær næstu vikuna.

    •   Stöð 1: Stundum er bænum svarað með hugsun 
eða hugmyndum sem streyma í huga okkar og 
hjarta (sjá  K&S 8:2 ). Miðlið reynslu um þegar 
það hefur gerst í ykkar lífi  eða segið söguna um 
Enos (sjá  Enos 1:4–5, 10 ; sjá einnig  Behold Your 
Little Ones,  17).

    •   Stöð 2: Himneskur faðir getur notað aðra til að 
svara bænum okkar. Miðlið reynslu þar sem 
einhver annar hefur verið svar við bænum ykkar 
eða segið söguna um Thomas   S. Monson forseta 
svara bænum Bens og Emily Fullmer (sjá Con-
ference Report, okt. 2003, 63; eða   Ensign,  nóv. 
2003, 58–59).

    •   Stöð 3: Bænasvör geta komið af þeim orðum 
Krists sem eru í ritningunum (sjá  2   Ne 32:3 ). 
Miðlið reynslu þar sem þið hafi ð notið bæna-
svars við lestur ritninganna.

    •   Stöð 4: Bænasvör geta hlotist af kennslu síðari 
daga spámanna (sjá  K&S 1:38 ). Sýnið börnun-
um eintök af   Ensign  eða  Friend,  og segið þeim að 
þau geti fundið kennslu spámannanna í tímarit-
um kirkjunnar. Miðlið því þegar þið hafi ð hlotið 
bænasvar þegar þið hafi ð hlustað á aðalráðstefnu 
eða lesið orð síðari daga spámanna.

                   

Skilgreinið kenninguna  (læra ritningarvers ut-
anbókar):   Hjálpið börnunum að læra eftirfarandi 
setningu utanbókar í  Alma 13:28 : „Auðmýkið 
 yður fyrir Drottni og ákallið hans heilaga nafn, 
vakið og biðjið án afl áts.“ Ræðið hvað ritningarnar 
kenna okkur um hvernig og hvenær biðja á.

Hvetjið til skilnings  (lesa ritningar og hlýða á 
sögu úr ritningunum):   Hjálpið börnunum að skilja 
að við getum beðið í hljóði til himnesks föður í 
hjarta okkar hvenær og hvar sem við viljum og við 
ættum að þakka honum fyrir blessanir okkar og 
biðja hann að hjálpa okkur. Skrifi ð eftirfarandi 
 tilvísanir í ritningarnar á töfl una:  3   Ne 18:19 ; 
 3   Ne 19:6–8 ;  3   Ne 18:15 . Skrifi ð einnig á töfl una 
orðin  hvernig  og  hvenær . Biðjið börnin að fl etta 
upp á hverju ritningarversanna og ræða hvað 

það segir okkur um hvernig og hvenær við eigum 
að biðja. Segið frá Alma og Amúlek kenna Sór-
amítum hvernig skuli biðja (sjá  Alma 31 ;  34:17–
27 ; sjá einnig  Barnafélagið   4,  lexía 21). Þið getið 
beðið nokkur börn að leika söguna um leið og 
þið segið hana.

   Hvetjið til hagnýtingar  (deila tilfi nningum og 
syngja söngva):   Biðjið nokkur börn að greina frá 
því hvernig þeim líður við að biðja. Biðjið börnin 
að benda á nokkra söngva Barnafélagsins sem 
kenna um bænina. Syngið nokkra þeirra söngva 
og biðjið börnin að leggja til nokkrar hreyfi ngar 
sem komið geta í stað eins eða tveggja orða í hverj-
um söngvanna. Dæmi: Í stað þess að syngja orðin 
„bæn“ eða „biðja“ geta þau krosslagt hendur.

    Vika 2: Ritningarnar kenna mér hvernig og hvenær biðja á.

    Vikur 3 og 4: Himneskur faðir heyrir bænir mínar og svarar þeim.
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Nóvember      Lotning er að elska og 
virða Guð
  „Elska skalt þú Drottin, Guð þinn, af allri sálu þinni, öllum mætti þínum og öllum huga 
þínum“ ( Matt 22:37 ).

  Hagnýtið ykkur hugmyndirnar sem hér eru og einnig ykkar eigin. Ráðgerið hvernig þið ætlið 

að skilgreina kenninguna fyrir börnunum og auðvelda þeim að skilja og hagnýta sér hana.  

Spyrjið ykkur sjálf: „Hvað geta börnin gert til að læra og hvernig get ég hjálpað þeim að 

skynja andann?“

  Þegar þið bjóðið gestum í 
Barnafélagið til að fl ytja 
boðskap, brýnið þá fyrir 

þeim að hafa hann 
einfaldan svo börnin fái 

skilið hann. Biskupinn þarf 
að samþykkja alla gesti 

sem fl ytja boðskap.  

  Upprifjun:  Að tengja 
kenningu líkamshreyfi ngu 
eða sjónrænu efni hjálpar 
börnunum að læra hana 
(sjá  TNGC,  182–83). 
Annað verkefnið í viku 1 
hjálpar börnunum að 
muna eftir því að lotning 
tengist elsku til Guðs er 
þau eru beðin að setja 
hönd á hjartastað. Íhugið 
að rifja upp þessa kenn-
ingu í nokkra mánuði með 
því að setja hönd á hjarta-
stað þegar þið hvetjið til 
lotningar. 

   Skilgreinið kenninguna  (sjá mynd og fara í leik):   
Sýnið mynd af barni að biðja og útskýrið að barn-
ið sýni Guði elsku og virðingu. Segið börnunum 
að þið leitið að sjö bókstafa orði sem feli í sér að 
elska og virða Guð. Dragið sjö strik á töfl una, eitt 
fyrir hvern bókstafa orðsins  lotning,  og biðjið 
börnin að geta sér til um bókstafi na. Þegar þau 
geta sér til um réttan bókstaf, skrifi ð hann þá í 
viðeigandi eyðu. Þið getið fengið eldra barn til að 
hjálpa ykkur. Sýnið myndina fyrir yngri börnin og 
spyrjið þau hvernig þau viti að barnið sýni lotn-
ingu. Látið börnin segja saman: „Lotning er að 
elska og virða Guð.“

   Hvetjið til skilnings  (ritningarlestur og söngur):   
Biðjið börnin að opna ritningarnar sínar og lesa  Jóh 
14:15 . (Hafi  börnin lært versið utanbókar á síðasta 

ári, getið þið beðið þau að þylja það aftur.) Spyrjið 
börnin hvernig við sýnum elsku til Jesú Krists. 
Syngið „Lotning er kærleikur“( BS,  12). Biðjið börn-
in að leggja hönd á hjarta í hvert sinn er þau heyra 
orðið „lotning.“

   Hvetjið til hagnýtingar  (umræða um lotningu):   
Skiptið börnunum í fámenna hópa og látið þau 
ræða hvernig þau geta sýnt himneskum föður og 
Jesú Kristi lotningu við eftirfarandi aðstæður: Þegar 
þau eru í kirkju, þegar þau biðja og þegar þau eru 
heima hjá sér með vinum. Yngri börnin geta teikn-
að myndir af því sem þau geta gert. Látið sum 
barnanna miðla öllum hópnum hugmyndum sín-
um. Hvetjið þau til að miðla fjölskyldu sinni hug-
myndum sínum heima fyrir.

   Hvetjið til skilnings og hagnýtingar  (læra um 
sakramentið):   Biðjið biskupinn eða greinarforset-
ann og fáeina Aronsprestdæmishafa að fræða 
börnin um sakramentið.  Ef mögulegt er, getið 
þið farið með börnin í kapelluna og frætt þau um 
merkingu sakramentisins og sýnt þeim 

sakramentisborðið, þar sem kropið er og beðist 
fyrir, og dúkana sem notaðir eru til að hylja 
sakramentið. Biðjið annan Aronsprestdæmishafa 
að útskýra hvað hann gerir til að útdeilda sakra-
mentinu í hverri viku til safnaðarins og hvers 
vegna það séu helg forréttindi. Spyrjið börnin 
hvað prestdæmishafar geri sem sýni lotningu fyr-
ir Guði þegar þeir blessa sakramentið (krjúpa 
þegar þeir fl ytja bænir, hylja sakramentið með 
dúk og klæða sig á lotningarfullan hátt). Biðjið 
börnin að greina frá því hvað þau geti gert til að 
sýna Jesú Kristi lotningu meðan á þjónustu 
sakramentis stendur.

     Vika 1: Lotning er að elska og virða Guð.

    Vika 2: Lotning meðan á sakramentinu stendur hjálpar mér að muna 
eftir Jesú Kristi.
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   Hvetjið til skilnings  (syngið söngva):   Syngið eft-
irfarandi söngva: Ræðið viðeigandi spurningar eft-
ir hvern söng.

    •   „Lotning er kærleikur“( BS,  12). Endurtakið 
textann þar sem segir: „Lotning birtist í orðum 
og andlegum dyggðum.“ Spyrjið: Hvaða orð eða 
orðtök sýna að við berum lotningu fyrir himn-
eskum föður og öðrum? Hvað getum við gert til 
að sýna að við berum lotningu fyrir öðrum?

    •   „Góðvildin hefst hjá mér“ ( BS,  83). Spyrjið: 
Hvernig getum við sýnt vinum okkar góðvild?

    •   „Ég geng með þér“ ( BS,  78). Spyrjið: Hverjir eru 
það sem þurfa á góðvild okkar að halda? Hvern-
ig getum við sýnt þeim góðvild?

            

   Skilgreinið kenninguna  (þátttaka í hlutgerðri 
lexíu):   Skrifi ð á töfl una „Ég get sýnt að ég ber 
lotningu fyrir helgum stöðum og hlutum“ og 
biðjð barn að lesa það fyrir hin börnin. Biðjið 
börnin að ljúka aftur augum og rétta 
upp hönd, ef þau heyra þegar þið 
látið smápening eða tölu detta. 
Segið börnunum að kirkjubygg-
ingin sé helgur staður og að sitja 
kyrr og hlusta vandlega sé ein leið 
til að sýna lotningu okkar. Biðjið 
börnin að greina frá einhverju öðru sem þau geta 
gert í kirkjubyggingunni til að sýna lotningu.

   Hvetjið til skilnings  (hlusta á sögu úr ritningunum):   
Sýnið mynd af Móse og brennandi runnanum, og 
segið söguna í  2 Mós 3:1–10 . Lesið upphátt vers 5 
og látið börnin hlusta eftir því 

hvers vegna Drottinn hafi  beðið Móse að fara úr 
skónum. Útskýrið að við þurfum ekki að fara úr 
skónum til að sýna lotningu, en að við getum gert 
margt til að sýna að við berum lotningu fyrir helg-
um stöðum og hlutum.

   Hvetjið til hagnýtingar  (leikur):   Sýnið eitthvað 
af eftirtöldum myndum: Musteri eða kirkjubygg-
ing, heimili, fjölskylda, einhver að biðjast fyrir, 
barn, ritningarnar, barnahópur, námsbekkur í 
Barnafélaginu og sakramentið. Haldið á stórum 
dúk fyrir framan allar myndirnar og takið eina 
mynd í burtu. Takið dúkinn frá og látið börnin 
segja ykkur hvaða mynd vanti. Sýnið myndina 
sem vantar og biðjið börnin að greina frá því 
hvernig þau geta sýnt að þau beri lotningu fyrir 
staðnum eða hlutnum á myndinni. Endurtakið 
við hinar myndirnar.

    Vika 3: Ég get sýnt að ég ber lotningu fyrir helgum stöðum og hlutum.

  Kenna með fordæmi . 
Sýnið með fordæmi hvern-
ig virða og elska á aðra 
(sjá  TNGC,  18–19). 
 Þjónið kennurum Barnafé-
lagsins með því að veita 
þeim hvatningu og stuðn-
ing. Hjálpið börnunum 
síðan að skilja hvernig 
þau geta elskað og hvatt 
hvert annað. 

  Hvað geta börnin gert 
til að læra? Þegar þið 
spyrjið ykkur þessarar 
spurningar við 
undirbúning verkefna, 
getur það hjálpað 
börnunum að læra með 
virkri þátttöku. Í þriðja 
verkefni viku 3 getið þið 
til að mynda leyft öllum 
börnunum að taka 
þátt með því að hafa 
umræður, myndasýningu 
og hugmyndaauðgi.  

    Vika 4: Lotning fyrir Guði hjálpar mér að elska og virða aðra.

  Mynd fáanleg á  sharingtime.lds.org   
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Desember

 Smellið hér til að sækja 
orðarenninga. 

  Ritningarnar:  Að lesa 
beint úr ritningunum 
stuðlar að því að ritning-
armál verði börnum eðl-
islægt.  Gætið þess að 
útskýra erfi ð orð og hug-
myndir. (Sjá  TNGC,  
50–51.) 

  Ath.:  Börnin ættu ekki 
að leika frelsarann með 
látbragði, nema um sé að 
ræða fæðingu hans. 

     Í ritningunum læri ég um fæðingu 
og síðari komu frelsarans
  „Mannssonurinn mun koma í dýrð föður síns með englum sínum, og þá mun hann gjalda 
sérhverjum eftir breytni hans“ ( Matt 16:27 ).

  Hagnýtið ykkur hugmyndirnar sem hér eru og einnig ykkar eigin. Ráðgerið hvernig þið ætlið 

að skilgreina kenninguna fyrir börnunum og auðvelda þeim að skilja og hagnýta sér hana.  

Spyrjið ykkur sjálf: „Hvað geta börnin gert til að læra og hvernig get ég hjálpað þeim að 

skynja andann?“

Skilgreinið kenninguna  (orðaröðun):   Skrifi ð 
hvert eftirfarandi orðtaka á orðarenninga:  Manns-
sonurinn, mun koma, í dýrð, föður, síns.  (Orðarenn-
ingar eru fáanlegir á  sharingtime.lds.org .) Sýnið 
orðarenningana í rangri röð á töfl unni og biðjið 
börnin að hjálpa ykkur að setja þá í rétta röð. (Þið 
getið búið til nokkur sett af orðarenningunum og 
látið börnin vinna saman í hópum.) Þegar börnin 
hafa raðað orðunum í rétta röð, látið þau þá sann-
reyna að þau hafi  gert það rétt með því að lesa 
 Matt 16:27 .

Hvetjið til skilnings  (sýna myndir):   Biðjið fjögur 
börn að koma upp að kennaraborði og halda á 
myndum af Lamanítanum Samúel, fæðingu Jesú, 
Jesú að kenna og síðari komunni. Ræðið hverja 
mynd við börnin. Biðjið börnin sem halda á 

myndunum að standa handahófskennt í röð. Biðjið 
hin börnin að tilgreina börnunum hvert þau eigi að 
fara til að myndirnar séu í réttu tímatali. 

   Hvetjið til hagnýtingar  (samanburðarleikur):   
Dragið línu niður eftir miðri töfl unni. Skrifi ð efst á 
töfl una „Jesús Kristur mun dag einn koma aftur til 
jarðarinnar.“ Skrifi ð eftirfarandi spurningar á annan 
helming töfl unnar. Skrifi ð ritningartilvísanirnar 
handahófskennt á hinn helming töfl unnar.

    •   Hvaða stórmerki munu gerast þegar Kristur 
kemur aftur? (  Joseph Smith – Matteus 1:33, 
36–37 )

    •   Hvenær mun frelsarinn koma aftur? (  Joseph 
Smith – Matteus 1:38–40 )

    •   Hvers vegna þurfum við að búa okkur undir síð-
ari komuna? ( K&S 38:30 )

Hvetjið til skilnings  (syngja söng og teikna 
myndir):   Syngið fyrsta vers söngsins „Söngurinn 
við jötuna“ ( BS,  32). Skiptið börnunum í fjóra 
hópa og felið hverjum hópi eitt af versunum sem 
eftir eru (2–5). Biðjið börnin að teikna myndir 
sem eiga við versið þeirra. Syngið allan sönginn 
og látið börnin halda á myndunum sínum þegar 
þau koma að sínum hluta í söngnum.

Hvetjið til skilnings  (ritningarlestur og leikþáttur):   
Skiptið börnunum í fi mm hópa. Fáið hverjum 
hópi eina eftirfarandi ritningartilvísanna og ein-
hverja leikmuni eða einfaldan búning til að tákna 
viðeigandi spámann:  Jes 7:14 ;  9:6  (Jesaja);  1   Ne 
11:14–21  (Nefí);  Mósía 3:5, 8  (Benjamín konung-
ur);  Alma 7:9–10  (Alma);  He 14:2–6  (Samúel). 
Biðjið hvern hóp að lesa og ræða það sem 

spámaðurinn sagði um fæðingu Krists. Látið eitt 
barn úr hverjum hópi nota leikmunina eða bún-
inginn til að tákna spámanninn og segja hinum 
börnunum frá því hvaða spámann það á að tákna 
og lesa eða segja það sem spámaðurinn sagði um 
fæðingu Jesú. Syngið „Hann sendi soninn“ ( BS,  
20) eða „Samúel segir frá Jesúbarninu“ ( Barna-
stjarnan  des. 92).

     Vika 1: Spámenn spáðu fyrir um fæðingu Jesú Krists.

    Vika 2: Fæðing Jesú.

    Vika 3: Jesús Kristur mun dag einn koma aftur til jarðarinnar.
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 Smellið hér til að sækja lampa og dropa. 

  Mismunandi aldurs-

hópar:  Ráðgerið að hafa 
eldri og yngri börnin sam-
an í samverustund (sjá 
 TNGC,  110–17). Annað 
verkefnið í viku 3 myndi 
t.d. eiga betur við yngri 
börnin, því þar eru myndir 
notaðar til að kenna ein-
faldar hugmyndir. Í fyrsta 
verkefni þeirrar viku ætt-
uð þið að biðja eldri börn-
in að hjálpa þeim yngri 
að raða saman 
orðarenningunum. 

Hvetjið til skilnings  (færa sögu úr ritningunum í 
leikbúning):   Greinið börnunum frá því að Jesús hafi  
oft kennt með dæmisögum og notað í þeim kunn-
uglega hluti og aðstæður til að kenna andlegan 
sannleika. Segið stuttlega söguna um meyjarnar tíu 
(sjá  Matt 25:1–13 ; sjá einnig „The Parable of the Ten 
Virgins,”   Ensign,  mars 2009, 48–49). Útskýrið að í 
dæmisögu þessari sé síðari komu Jesú Krists líkt 
við brúðkaup. Biðjið nokkur börn að færa dæmi-
söguna í leikbúning. Spyrjið börnin sem leika hlut-
verk vitru meyjanna að því hvernig þeim fi nnist að 
vera undirbúin og ræðið mikilvægi þess að búa sig 
undir að frelsarinn komi aftur.

   Hvetjið til hagnýtingar  (umræður og teikna 
myndir):   Teiknið lampa á töfl una. Ræðið hvað sé 
líkt með því að fylgja Jesú Kristi með því að gera 
gott og að setja olíu á 
lampa okkar. Látið 
börnin nefna eitthvað 
sem við getum gert til 
að fylgja Jesú Kristi, 
svo sem að þjóna öðr-
um, greiða tíund og biðja. Útskýrið að þetta þurfi  
þau að gera sjálf; annað fólk geti ekki gert þetta 
fyrir þau. Fáið hverju barni blað sem klippt hefur 

verið út í formi stórs olíudropa. 
Biðjið þau (eða kennara þeirra) að 
skrifa: „Ég fylgi Jesú Kristi og bý 
mig undir síðari komuna með því 
að                        “ á blöðin sín. 
 Biðjið börnin að fylla í eyðuna með 
einhverju sem þau geta gert til að 
búa sig undir síðari komuna eða 

teikna af því mynd.  Hvetjið börnin til að fara 
með blöðin sín heim og segja fjölskyldu sinni frá 
því sem þau lærðu.

                     

 Notkun mynda eða annarra sýnigagna hjálpar börnunum að tengja reglu eða kenningu 
myndrænt í huganum, sem auðveldar þeim að skilja og muna eftir því sem þau lærðu. 

    •   Hversu lengi mun frelsarinn dvelja á jörðinni? 
( K&S 29:11 )

    Biðjið börnin að tengja spurningarnar við svörin 
með kennurum sínum. Ræðið svörin saman. (Sjá 

einnig  Sannir í trúnni  [2004], 159–61.) Spyrjið 
börnin hvernig þau geti búið sig undir síðari 
komuna.

    Vika 4: Ég fylgi Jesú til að búa mig undir síðari komuna.

v
B
sk
m
a
B
e
b

Ég 
fylgi 

Jesú og 
bý mig undir 

síðari komuna 
með því að 

     

 Mynd er fáanleg á  sharingtime.lds.org  

 Mynd er fáanleg á  sharingtime.lds.org  

http://www.sharingtime.lds.org
http://www.sharingtime.lds.org


26

    Hvernig nota á tónlist 
í Barnafélaginu
  Tilgangur tónlistar í Barnafélaginu er að kenna börnum fagnaðarerindi Jesú Krists og hjálpa 

þeim að lifa eftir því. Söngvar Barnafélagsins gerið námið ánægjulegra, hjálpar börnunum að 

læra sannleika fagnaðarerindisins og laðar að andann. 

  Þið getið notað eftirfarandi aðferðir til að kenna börnunum að syngja. Ábendingar þessar 

munu hjálpa ykkur með söngvana í þessum drögum. Sjá kafl ann „Hvernig nota á tónlist í 

Barnafélaginu“ í drögunum fyrir árið 2010 til að fá fl eiri hugmyndir.

  Æfi ð  söngvana heima svo 
þið getið horft á börnin en 
ekki á bókina. 

  Gætið að því að þið hafi ð athygli barnanna áður 
en þið hefjið söng. Þið getið dregið að ykkur at-
hygli þeirra með því að nota sýnigögn, svo sem 
myndir, einfalda hluti eða börnin sjálf. Þið getið 
einfaldlega einnig breytt hljómi raddar ykkar. At-
hyglisvekjandi atriði ættu að vera stutt og leiða 
beint að söngnum. Dæmi:

    •   Áður en þið syngið 
„Musterið“ ( BS,    99), 
biðjið þá börnin að 
rétt upp hönd, ef 

þau hafa séð musteri. Biðjið þau að hugsa um 
hvernig þeim mundi líða að sjá musteri þegar 
þau syngja.

    •   Börnin geta verið ykkar besta sýnigagn. Biðjið 
þau að nota einfalda leikmuni, svo sem háls-
bindi eða ritningar til að tákna trúboða þegar 
þau syngja „Við boðum heiminum sannleik-
ann“ ( BS,  92).

  Hafi ð einföld 
sýnigögn. Það 
beinir huga 
barnanna að 
boðskap söngsins 
og gerir andanum 
kleift að vitna um 
að það sem þau 
syngi sé sannleikur.  

  Að biðja börnin að hlusta á svar við spurningu, 
hjálpar þeim að læra texta og boðskap söngs. Þið 
getið beðið þau að hlusta á svar við spurningu sem 
hefst á „hver“ „hvað“ „hvar“ „hvenær“ eða „hvers 
vegna.“ Þið getið einnig beðið börnin að hlusta á 
lykilorð eða rímorð eða að telja á fi ngrum sér 
hversu oft þau syngja eitthvað ákveðið orð.

  Þegar þið kennið sönginn  „Þá hlusta vel á hjarta 
mitt“  (bls.   28 í þessum drögum), skrifi ð þá eina af 

eftirfarandi spurningum á töfl una: „Hvar get ég 
heyrt rödd frelsarans?“ „Hver kennir okkur að lifa 
réttlátlega?“ „Hver talar hljóðlega til okkar?“ Biðjið 
börnin að hlusta eftir svari þegar þau syngja og gefa 
merki (með því að rétta upp hönd, standa upp eða 
snerta eyrun) þegar þau syngja svarið. Látið börnin 
syngja svarið með ykkur nokkrum sinnum. Skrifi ð 
aðra spruningu á töfl una og endurtakið þetta.

     Dragið að ykkur athygli barnanna

      Fáið börnin til að hlusta
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Dvelja við

Hlusta

 Smellið hér til að sækja hjörtu. 

 Smellið hér til að sækja teningaform. 

  Nýir söngvar:  Þegar þið 
kynnið börnunum nýjan 
söng, syngið hann þá 
fyrst fyrir þau. Börn læra 
söng best með því að 
hlusta á hann nokkrum 
sinnum áður en þau 
syngja hann sjálf. 

  Undirbúið  að kenna 
trúarboðskapinn í söngn-
um með því að læra 
ritningartilvísanirnar í 
 Barnasöngbókinni.  

  Börnin læra söngva best með því hlusta á þá og 
syngja þá aftur og aftur.

  Rifjið upp og syngið söngva á fjölbreytta og 
skemmtilega vegu. Dæmi:

    •   Biðjið börnin að byrja á því að læra lag nýs 
söngs með því að hlusta á og raula það í 
forspilinu.

    •   Búið til nokkra vegvísa til að rifja upp sönginn 
„Ég fylgi áformi Guðs“ ( BS,  86). Skrifi ð ýmis orð 
úr texta söngsins á hvern vegvísanna. Haldið 
vegvísi á lofti og segið börnunum að þegar þau 
syngi sönginn eigi þau ekki að syngja orðið á 
vegvísinum. Gerið eins við hina vegvísana.

    •   Búið til tening úr pappír eða pappa og skrif-
ið á hverja hlið hans eina söngaðferð (Dæmi: 

Klappa í takt við lagið, gera handahreyfi ngar, 
syngja lágt, drengir syngja, stúlkur syngja eða 
raula  lagið). Skrifi ð heiti einhverra söngva 
Barnafélagsins sem börnin eru að læra á annan 
tening. Biðjið barn að kasta fyrri teningnum til 
að ákveða hvernig þau syngja og annað barn 
að kasta hinum teningnum til að ákveða hvaða 
söng þau syngja.

                    

  Börnin munu skynja 
ást ykkar og áhuga á 

fagnaðarerindinu 
þegar þið syngið með 

þeim. Þegar þið miðlið 
vitnisburði ykkar um 
frelsarann, munu þau 

einnig skynja elsku 
hans til þeirra.  

  Fáið börnin til að taka þátt á ýmsa vegu þegar þið 
syngið. Dæmi:

    •   Biðjið börnin að hugsa upp einfaldar handa-
hreyfi ngar til að auðvelda þeim að læra texta og 
boðskap söngs (sjá „Hjálp fyrir tónlistarstjórn-
anda“ á bls.    7 ).

    •   Biðjið börnin að látast vera trúboðar „Við boðum 
heiminum sannleikann.“ Biðjið þau að þramma á 
sama stað eða umhverfi s kennslustofuna og halda 
á ritningunum sínum um leið og þau syngja.

    •   Áður en þið syngið sönginn „Þá hlusta vel á 
hjarta mitt,“ fáið þá hverju barni pappírshjarta 
og biðjið þau að skrifa orðið „hlusta“ öðru megin 
á hjartað og „dvelur við“ hinum megin á það. 
Útskýrið að orð 
þessi komi nokkrum 
sinnum fyrir í texta 
söngsins. Biðjið börn-
in að sýna viðeigandi 
hlið á hjartanu þegar 
þau syngja orðin.

      Syngið, syngið og syngið

    Fáið börnin til að taka þátt
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 Smellið hér til að sækja myndir. 

  Aðlaga lexíur:  Þið 
getið þurft að laga 
 samverustundir að 
 fötluðum börnum. Sjá 
 sharingtime.lds.org  
til að sjá nokkur dæmi 
um hvernig það er gert. 

  Til frekari upplýsinga  
um hvernig hjálpa á 
börnum með sérþarfi r, 
sjá  lds.org/pa  (smellið á 
 Primary,  síðan  Teaching 
All Children, Including 
Those with Disabilities ); 
 Teaching, No Greater 
Call,  38–39; og 
 disabilities.lds.org . 

    Kenna börnum með fötlun
  Frelsarinn kenndi: „Og öll börn þín verða frædd um Drottin, og mikill verður friður 
barna þinna“ ( 3   Ne 22:13 ).

  Kennarar Barnafélagsins hafa þá mikilvægu ábyrgð að kenna öllum börnum fagnaðarerindi 

Jesú Krists, þar á meðal þeim sem eiga við fötlun að stríða. Í Barnafélaginu ættu öll börn að 

fi nna að þau séu velkomin og elskuð og að þau njóti umhyggju og hlutdeildar. Í slíku umhverfi  

eiga börnin auðveldar með að skilja elsku himnesks föður og Jesú Krists og skynja og þekkja 

áhrif heilags anda.

  Ráðfærið ykkur við aðra er þið vinnið að því að 
uppfylla þarfi r barnanna í Barnafélagi ykkar, sem 
eiga við fötlun að stríða.

     1.    Ráðfærið ykkur við foreldra barnsins.  
Yfi rleitt þekkja foreldrar barn sitt betur en 
nokkur annar. Þeir geta frætt ykkur um hvernig 
uppfylla á þarfi r þess, hvað það getur einbeitt 
sér lengi og hver uppáhalds námsaðferð þess 
er. Sum börn eiga til að mynda auðvelt með að 
læra með tónlist, önnur með sögum, myndum, 
ritningunum eða hreyfi ngum.  Notið fjölbreyti-
legar kennsluaðferðir og gætið þess að nýta 
ykkur hvernig sérhvert barnanna á best með 
að læra. 

     2.    Ráðgist við aðra leiðtoga og kennara 

Barnafélagsins.  Biðjið og starfi ð saman að 
því að fi nna leiðir til að hjálpa sérhverju barni 
að læra fagnaðarerindi Jesú Krists og fi nnast 
það elskað.

     3.    Ráðgist við deildarráðið.  Leiðtogar prest-
dæmis og aðildarfélaga geta búið yfi r hug-
myndum um hvernig hjálpa má 
börnum með sérþarfi r. Í deild 
einni bauðst háprestafl okkur til 
að sjá „Barnafélaginu fyrir afa“ 

í hverri viku til að sitja hjá einhverfum ungum 
dreng. (Best væri að hafa sama einstaklinginn í 
hverri viku.) Það hjálpaði drengnum að einbeita 
sér að kennslunni og fi nnast hann elskaður.

    Öldungur M.   Russell Ballard kenndi: „Ljóst er að 
þeim okkar sem treyst hefur verið fyrir dýrmætum 
börnum hefur verið falin heilög og göfug ráðs-
mennska, því Guð hefur falið okkur að umlykja 
nútíma börn með ást og trúareldi og skilningi á því 
hver þau eru“ („Great Shall Be the Peace of Thy 
Children,“   Ensign,  apríl 1994, 60).

           

     Sérhvert barn er dýrmætt Guði Sérhvert barn þarfnast elsku, 
virðingar og stuðnings.

  Sum fötluð börn bregðast 
vel við sjónrænum bending-
um. Notið sjónrænar bend-
ingar, eins og hér er sýnt, 
til að sýna hvernær biðja á, 
hafa hljótt eða syngja.   

 Mynd fáanleg á  sharingtime.lds.org  

http://www.sharingtime.lds.org
http://www.disabilities.lds.org
http://www.sharingtime.lds.org


   Útgefandi: Kirkja Jesú Krists hinna Síðari daga heilögu.
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Ég ætla a› fylgja áætlun himnesks fö›ur fyrir mig.


Ég minnist skírnarsáttmála míns og hlusta á heilagan anda.


Ég vel hi› rétta. Ég veit a› ég get i›rast, ef mér ver›ur á.


Ég s‡ni himneskum fö›ur, ö›rum og mér sem barni Gu›s 
hei›arleika.


Ég nota nöfn himnesks fö›ur og Jesú af lotningu. Ég blóta ekki
e›a nota gróf or›.


Ég geri fla› sem færir mig nær himneskum fö›ur og Jesú Kristi
á hvíldardegi.


Ég hei›ra foreldra mína og geri minn hlut til a› efla fjölskyldu
mína.


Ég held huga mínum og líkama heilögum og hreinum og neyti
einskis sem ska›ar mig.


Ég klæ›ist si›samlega til a› s‡na himneskum fö›ur vir›ingu og
til sjálfsvir›ingar.


Ég les a›eins og horfi á fla› sem flóknanlegt er himneskum
fö›ur.


Ég hlusta a›eins á tónlist sem flóknanleg er himneskum fö›ur.


Ég leita gó›ra vina og kem vel fram vi› a›ra.


Ég tileinka mér nú flegar ver›ugleika til a› fara í musteri› og
geri minn hlut til a› eiga eilífa fjölskyldu.
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