
Utkast til samlingsstunder

Velg det rette
«Velg i dag hvem dere vil tjene … Men jeg og mitt hus,  

vi vil tjene Herren» ( Josva 24:15).



II

Instruksjoner for samlingsstunder og 
barnas program på nadverdsmøtet
Kjære Primærs presidentskaper og musikkledere

I år får dere anledning til å lære barna hvor viktig det er å velge det rette. Å lære å gjøre gode 
valg er en viktig del av vår himmelske Faders plan for oss og vil gi oss mange velsignelser. Søk å 
innby Herrens ånd når dere ydmykt underviser i leksjonene i dette utkastet. Når dere gjør dette, 
vil barna lære at de kan motta hjelp til å treffe valg ved å følge Jesu Kristi eksempel, etterleve 
evangeliets prinsipper og gi akt på Den hellige ånds tilskyndelser. Å velge det rette vil hjelpe 
barna å holde seg på stien tilbake til vår himmelske Fader.

Vi verdsetter deres trofaste tjeneste når dere er glad i og underviser de dyrebare barna i deres 
Primær. Vi ber for dere og vet at Herren vil velsigne dere i deres tjeneste i dette viktige kall.

Primærs presidentskap på generalplan

Instruksjoner for samlingsstunder

Undervisning i evangeliet
Bruk dette heftet når du forbereder en 15 minut-
ters leksjon hver uke til samlingsstunden. Du kan 
supplere de ukentlige leksjonene med annet mate-
riale godkjent av Kirken, for eksempel Liahona. 
Følgende retningslinjer vil hjelpe deg å planlegge 
og presentere leksjoner.

Ha kjærlighet til dem du underviser. Vis din kjærlig-
het til barna ved å lære deres navn og være klar 
over deres interesser, talenter og behov.

Undervis i læren ved Ånden. Når du forbereder lek-
sjoner, skulle du be om veiledning og gjøre ditt 
beste for å styrke ditt vit-
nesbyrd om prinsippene 
du skal undervise i. Dette 
vil hjelpe deg å undervise 
ved Ånden.

Oppfordre barna til å lære. 
Dette heftet skal hjelpe 
deg å vite ikke bare hva 
du skal undervise om, 
men også hvordan du skal 
undervise og oppfordre til å lære. Du vil under-
vise i læresetningen mer effektivt når du gjør føl-
gende tre ting i hver leksjon:

 1. Identifiser læresetningen. Introduser klart 
læresetningen som barna skal lære. Overvei 
hvordan dette kan gjøres verbalt og visuelt. 
(Se for eksempel leksjonene for tredje uke i mai 
og annen uke i august.)

 2. Oppmuntre til å forstå. Forsikre deg 
om at barna forstår læresetningen bedre 
ved at du benytter mange forskjellige 

undervisningsmetoder som engasjerer dem i 
å lære, som å synge sanger, rollespille og lese 
Skriftene.

 3. Oppmuntre til å anvende. Gi barna anled-
ninger til å anvende læresetningen selv. Over-
vei hvordan de kan gi uttrykk for følelser for 
læresetningen eller sette seg et mål i forbindelse 
med den.

Heftet inneholder fullstendige leksjoner for noen 
av ukene i året. Ideer, men ikke fullstendige lek-
sjoner, er inkludert for de andre ukene. Suppler 
disse ideene med noen av dine egne. Du kan få 

ideer ved å lese andre lek-
sjoner i dette heftet. Når 
det er en femte søndag, 
bruker du denne tiden til 
å repetere tidligere lek-
sjoner. Ånden kan lede 
deg når du planlegger og 
forbereder aktiviteter til 
leksjoner.

Samarbeid med musikkle-
deren når du forbereder leksjonene. Å synge 
sanger vil underbygge læresetningene du under-
viser i. Av og til kan du be lærere og deres klas-
ser hjelpe deg med deler av undervisningen i 
evangeliet.

Noen leksjoner foreslår at du innbyr gjestetalere 
til å delta i Primær. Du skulle få godkjennelse av 
biskopen eller grenspresidenten før du inviterer 
disse personene til å delta.

Sammen med leksjonene er det noen undervis-
ningstips som vil hjelpe deg å forbedre din evne 

På Internett: Opplysnin-
gene, bildene og ressursene 
som det henvises til i dette 
heftet, er tilgjengelige på 
Internett på LDS.org under 
Serving in the Church.

Hver uke skulle du planlegge 
hvordan du vil (1) identifisere 

læresetningen, (2) hjelpe 
barna å forstå den og 

(3) hjelpe dem å anvende den.
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Ressurser: Dere kan 
finne flere undervis-
ningskilder som sider å 
fargelegge, historier og 
aktiviteter i the Friend, 
Liahona, Barnestue-boken 
og boken Kunst inspirert 
av evangeliet. Bruk disse 
kildene for å supplere 
 leksjonene. Se også etter 
en liste over kilder til 
 spesielle emner i evange-
liet fra the Friend på  
friend.lds .org. Disse 
hjelpekildene kan 
skrives ut og brukes i 
undervisningen.

Forberedelse: Be om 
veiledning og søk Åndens 
innflytelse når du forbere-
der deg til samlingsstun-
dene. Når du forbereder 
deg og underviser med 
Ånden, vil han bekrefte 
sannheten av det du for-
kynner. (Se UISK, 13.)

Kilder benyttet i dette heftet

Følgende forkortelser er brukt gjennom hele heftet:

BS Barnas sangbok

UISK,  Undervisning, intet større kall

Mange leksjoner inneholder forslag til å bruke 
bilder. Dere finner bilder i boken Kunst inspirert av 
evangeliet, bildepakken Kunst inspirert av evange-
liet, bildepakkene til Primærs leksjonsbøker og Kir-
kens tidsskrifter og på Internett på images .lds .org.

til å undervise. Leksjonene inneholder også bilder 
som vil hjelpe deg å se hvordan en aktivitet er. 
Selv om det er viktig å utvikle undervisningsfer-
digheter, er det din åndelige forberedelse og ditt 
vitnesbyrd som vil innby Ånden til å bekrefte 
disse læresetningene for barna.

Sangstund
Musikken i Primær skulle etablere en ærbødig 
atmosfære, forkynne evangeliet og hjelpe barna 
å føle Den hellige ånds innflytelse og gleden 

over å synge. 20 minutter av samlingsstunden 
skulle brukes til å synge og undervise om sang 
og musikk. Dette vil gi dere tilstrekkelig tid til å 
lære barna nye sanger og la dem fryde seg over 
å synge.

Heftet inneholder en ny sang som barna skal lære 
i år (se side 28). Det inneholder også et avsnitt 
med tittelen «Hvordan bruke sang og musikk i 
Primær» (se side 26-27) og flere ideer til hvordan 
man lærer barn sanger (se side 9, 17).

Retningslinjer for nadverdsmøteprogrammet

Under biskopens eller grenspresidentens ledelse 
avholdes barnas program på nadverdsmøtet nor-
malt i fjerde kvartal av året. Ha et møte tidlig i året 
med den rådgiveren i biskopsrådet eller grens-
presidentskapet som har tilsyn med Primær, for å 
drøfte foreløpige planer. Få hans godkjennelse når 
planene er ferdigbehandlet.

Planlegg at barna skal presentere programmet på 
grunnlag av de månedlige samlingsstund-temaene. 
Skriv notater om hvert barns taler og personlige 
erfaringer gjennom året for om mulig å bruke dem 
i presentasjonen. Når dere planlegger hvordan 
barna kan fortelle hva de har lært om dette årets 
tema, skulle dere tenke over hvordan de kan hjelpe 

forsamlingen å fokusere på de læresetningene i 
evangeliet barna underviser om. Et medlem av 
biskopsrådet kan avslutte møtet med noen korte 
bemerkninger.

Husk følgende retningslinjer når dere forbereder 
presentasjonen:

• Øvelser skulle ikke ta unødig tid fra klassear-
beidet eller familiene.

• Visuelle hjelpemidler, kostymer og mediepre-
sentasjoner passer ikke på et nadverdsmøte.
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Januar Handlefrihet er evnen til selv å velge
« Derfor er menneskene fri … til å velge frihet og evig liv gjennom alle menneskers store 
Mellommann,” (2 Nephi 2:27).
Suppler ideene som gis her med noen av dine egne. Hver uke skulle du planlegge hvordan du 
vil (1) identifisere læresetningen, (2) hjelpe barna å forstå den og (3) hjelpe dem å anvende den. 
Spør deg selv: «Hva skal barna gjøre for å lære, og hvordan kan jeg hjelpe dem å føle Ånden?»

Uke 1 og 2: Handlefrihet er evnen til selv å velge

Identifiser læresetningen (ved å leke en gjet-
telek): Fortell barna at du tenker på et ord, og gi 
dem tips for å hjelpe dem å gjette ordet. Be dem 
rekke opp hånden når de vet svaret. Tipsene kan 
inneholde følgende: Vi hadde dette før vi kom til 
jorden. Det er en gave fra vår himmelske Fader. 
Det er en viktig del av vår himmelske Faders plan 
for oss. Satan ønsket å ta den fra oss. Vi bruker 
den når vi tar valg. Det er en gave som lar oss 
velge selv. Den begynner med bokstaven H. Når 
barna har gjettet svaret, sier de sammen: «Handle-
frihet er gaven til å velge selv.»

Oppmuntre barna til å forstå (ved å se og 
drøfte en konkretisering): Vis barna en pinne der 
ordet valg er skrevet på den ene enden og ordet 
konsekvenser på den andre enden. Forklar at en 
konsekvens er det som hender naturlig på grunn 
av et valg vi tar. Hvis vi for eksempel velger å øve 
på å spille et instrument, vil vi bli flinkere, og hvis 
vi velger å ta på ilden, vil vi brenne oss. Plukk 
opp pinnen, og vis barna at hver gang du plukker 
den opp, får du både valget og konsekvensen av 
dette valget. Be et av de eldste barna lese 
2. Nephi 2:27.  

Be de andre barna 
lytte for å finne ut hva konsekvensene 

er for å velge riktig (frihet og evig liv) og hva 

konsekvensene er for å velge galt (fangenskap og 
elendighet). Tegn et enkelt diagram på tavlen i lik-
het med det som vises her.

Hjelp barna å forstå at når vi tar gode valg, fører 
det til frihet og lykke, og når vi tar dårlige valg, 
fører det til fangenskap og elendighet.

Be to barn komme frem i rommet, og la hvert barn 
holde i en ende av pinnen. Be barnet som holder 
«valg»-enden, nevne et eksempel på et godt valg 
(f.eks. snakke vennlig til andre). Be det andre 
 barnet nevne mulige konsekvenser av det valget 
(f.eks. å få varige venner). Gjenta dette med noen 
andre barn.

Oppmuntre barna til å forstå (ved å lære his-
torier fra Skriftene): I løpet av de to første ukene i 

måneden forteller du barna 
noen historier fra Skrif-
tene som viser hvordan 

riktige valg fører til frihet og 
lykke, og hvordan dårlige valg fører til fangenskap 
og elendighet. Historier fra Skriftene du kan bruke 
innbefatter Frelseren og Satan (se Moses 4:1–4); 
Nephi og Laman og Lemuel (se 1 Nephi 2–4, 7, 18); 

Handlefrihet GODT
Frihet og lykke

DÅRLIG
Fangenskap og elendighet

Sang: «Som et barn  
av Gud»
(side 28 i dette heftet)

Bruk Skriftene: Det 
er viktig at barn lærer 
evangeliets sannheter fra 
Skriftene. Se UIK, 57-58 
for ideer til hvordan man 
kan lære barn historier fra 
Skriftene.

Forsterk barnas 
læreprosess ved 

å gjenta. Ta 
vare på «valg og 

konsekvenser»-pinnen. 
Det vil bli flere 

anledninger til å 
bruke den under 
samlingsstunden 

gjennom året.

VALG

KONSEKVENSER
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Konkretiseringer 
«knytter det usynlige 
begrepet … til noe hånd-
gripelig som vedkom-
mende allerede kjenner til, 
og [bygger] så på denne 
kunnskapen» (Boyd K. 
Packer, i UISK, 175).

Sadrak, Mesak og Abed-Nego (se Daniel 3); eller 
Alma og Kong Noah (se Mosiah 17–19). Når du 
har fortalt en historie, ber du to barn holde i hver 
sin ende av pinnen med «valg og konsekvenser». 
Be ett barn forklare valgene personene i historien 
tok, og det andre barnet forklare konsekvensene av 
disse valgene.

Oppmuntre til å anvende (ved å høre en 
 historie): Heng et bilde av Jesus Kristus på tav-
len. Tegn trinn som fører opp til bildet. Tegn en 
strekfigur på et papirark, og plasser den nedenfor 
trinnene. Fortell en kort historie om valgene et 
barn kan ta i løpet av en dag. For hvert valg ber du 

barna vise om det er et godt eller dår-
lig valg ved å reise seg for et godt valg 
og sitte for et dårlig valg. For eksem-
pel: «Jenny tok en leke fra babybro-
ren sin, og han begynte å gråte. Da 
Jennys mor spurte henne hvorfor 
han gråt, svarte Jenny at hun ikke 
visste det.» For hvert godt valg 
flytter du strekfiguren opp et steg 
mot Jesus. Fortsett historien 
med andre valg inntil figuren når 
frem til Frelseren. Drøft hvordan gode valg gjør oss 
glade og hjelper oss å komme nærmere Herren.

Uke 3: I det førjordiske liv valgte vi å følge Guds plan.

Oppmuntre barna til å forstå (ved å synge 
sanger): Drøft kort følgende begreper, og syng der-
etter de tilsvarende sangene sammen med barna: 
Før jeg kom til jorden, levde jeg i himmelen («Før 
vi ble født» [Liahona, Barnas venn, apr. 1999 5]). 
Jeg valgte å komme til jorden og få et legeme («Jeg 
er Guds kjære barn» [BS,2-3; «Min Gud ga meg 
et tempel» [BS, 73]). Jeg vil bli døpt og motta Den 

hellige ånds gave («Når jeg døpes» [BS, 53]; «Den 
hellige ånd» [BS,56]). Jeg kan forberede meg til 
å reise til templet («Jeg ser vår Herrens tempel» 
[BS, 99]; «I all evighet» [BS, 98]). Jeg skal oppstå 
(«Han sendte Sønnen» [BS, 20–21]).

Uke 4: Jesus Kristus skapte jorden som et sted der jeg kan lære å velge 
det rette. 

Identifiser læresetningen (ved å se og drøfte 
en konkretisering): Vis barna en eske med mange 
forskjellige fargestifter. Vis dem en annen eske 
med bare én farge. Spør barna: «Hvis dere skulle 
fargelegge et bilde, hvilken av disse eskene med 
fargestifter ville dere foretrekke å bruke? Hvorfor?» 
Forklar at det er en velsignelse å ha forskjellige 
valg. Bær vitnesbyrd om at vår himmelske Fader 
og Jesus Kristus elsker oss, og de ønsker at vi skal 
ta riktige valg.

Oppmuntre barna til å forstå (ved å farge-
legge): La barna fargelegge en kopi av illustrasjo-
nen på side 35 i barnestueboken, Se deres små, eller 
be dem tegne lignende bilder med samme tittel. 
Drøft hvem som skapte det som er på illustrasjo-
nen og hvorfor de ble skapt. Forklar barna at vår 
himmelske Fader venter at vi skal ta vare på denne 
verden som hans Sønn skapte for oss. Be barna 
fortelle hvordan de kan velge å ta vare på jorden og 
alt skaperverk på den. Be barna ta med illustrasjo-
nen sin hjem og be foreldrene lage den til en bok.

I denne aktiviteten kan du gjerne demonstrere 
begrepet at valg er en velsignelse med fargestifter, 

fargeblyanter, forskjellige frukter eller andre 
gjenstander som barna er fortolige med.



4

Februar Når vi velger det rette, blir vi velsignet
«Hvis dere derfor holder hans bud, velsigner han dere og gir dere fremgang»  
(Mosiah 2:22).
Suppler ideene som gis her med noen av dine egne. Hver uke skulle du planlegge hvordan du vil 
(1) identifisere læresetningen, (2) hjelpe barna å forstå den og (3) hjelpe dem å anvende den. 
Spør deg selv: «Hva skal barna gjøre for å lære, og hvordan kan jeg hjelpe dem å føle Ånden?»

Uke 1: Noah ble velsignet fordi han valgte det rette.

Identifiser læresetningen (ved å spille et «Hva 
hører det sammen med»-spill): Tegn en enkel ark 
på tavlen. Lag på forhånd flere sett med to iden-
tiske dyrebilder. Gi ett bilde til hvert barn. Be 
barna reise seg og lage lyden som dyret på tegnin-
gen deres lager, og høre etter den samme lyden fra 
en annen. Når barna som har like bilder, finner 
hverandre, ber du dem stå sammen 
inntil alle dyrene står parvis. Be 
barna komme parvis og plas-
sere sine dyr på tegningen av 
arken. Spør barna: «Hvilken 
profet befalte Herren å samle 
dyrene i arken?» Forklar at det 
sannsynligvis var en vanskelig 
oppgave å samle så mange dyr i 
arken, men Noah valgte å adlyde 
Herrens befaling.

Oppmuntre barna til å forstå (ved å lese 
skriftsteder): Vis barna et bilde av Noah som for-
kynner, og les Moses 8:20. Spør barna hvorfor de 
tror folk ikke lyttet til Noah. Del tavlen i to, og 
skriv følgende spørsmål på den ene siden, med 
skriftstedhenvisningene i tilfeldig rekkefølge på den 
andre siden: Hva ville Herren gjøre for å utrydde 

de ugudelige? (1 Mosebok 6:17). Hva 
sa han Noah skulle gjøre for å 

redde sin familie? (1 Mosebok 
6:18). Hva gjorde Noah for å 
velge det rette? (1 Mosebok 7:5). 
Be barna lese skriftstedene og 
finne hvilket som besvarer hvert 
spørsmål. Vis barna et bilde av 

Noah som bygger arken. Forklar at 
det noen ganger er vanskelig å velge 

det rette. Spør: «Hvordan ble Noah velsignet fordi 
han valgte det rette?» Oppfordre barna til å fortelle 
hvordan de vil bli velsignet når de velger det rette.

Uke 2: Jesu disipler ble velsignet ved å velge det rette.

Oppmuntre barna til å forstå (ved å lese 
skriftsteder, fargelegge og bruke dukker): Les føl-
gende beretninger sammen med barna om hvor-
dan Jesu disipler valgte det rette: Lukas 10:38–42 
(Maria); Matteus 4:18–20 (Peter og Andreas); 
Apostlenes gjerninger 9:1–9, 17–20 (Paulus). Drøft 
noen av velsignelsene disse personene mottok 
fordi de valgte det rette. Tegn noen enkle figurer 
til hvert barn (eller bruk tegningene av personer 
fra Skriftene under «Bare moro», Barnas venn, 
jan. 2006, B13; og «Bare moro», Barnas 
venn, feb. 2006, B11). La barna farge-
legge tegningene, klippe dem ut og lage 

pinne- eller papirposedukker av dem. Oppfordre 
barna til å bruke dukkene til å gjenfortelle en av 
historiene. For eksempel: «Jeg heter Paulus. Jeg 
pleide å forfølge mennesker som fulgte Jesus. Jeg 

Sang: «Velg det rette»
((Salmer, nr. 131)

Ærbødighet: Barn kan 
lære gjennom morsomme 
aktiviteter og bevegelser 
og likevel ha en ærbødig 
holdning. «Ærbødighet … 
er ikke ensbetydende med 
absolutt stillhet» (Boyd K. 
Packer, «Ærbødighet inn-
byr til åpenbaring», Lys 
over Norge, jan. 1992, 
26).

Enkle dukker kan brukes til å 
dramatisere deler av en leksjon. 

De er verdifulle hjelpemidler  
til å styrke hovedideen og tiltrekke 

seg barnas oppmerksomhet  
(se UISK, 164–165).

Tegning er tilgjengelig på sharingtime .lds .org
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Si læresetningen: 
Denne måneden vil barna 
lære forskjellige eksempler 
fra Skriftene om den lære 
at når vi velger det rette, 
blir vi velsignet. Overvei å 
be barna si: «Når vi velger 
det rette, blir vi velsignet» 
i begynnelsen av hver 
leksjon.

fikk se et syn av Jesus. Jesus ba meg slutte å for-
følge ham. Jeg valgte å følge Jesus og var misjonær 
resten av livet.»

Oppmuntre til å anvende (ved å gjenfortelle 
historier fra Skriftene): Be barna bruke dukkene 

sine for å gjenfortelle historier fra Skriftene for 
familien hjemme. Oppmuntre dem til å fortelle 
familiemedlemmene hvordan personene i histo-
riene valgte det rette og hvordan de ble velsignet. 
Spør barna hvordan de kan velge det rette gjennom 
den kommende uken.

Uke 3: Nephi ble velsignet fordi han valgte det rette.

Oppmuntre til å forstå(ved å delta i dramati-
seringer): Få barna til å rollespille noen ganger da 
Nephi adlød sin far og Herren (se f.eks. 1 Nephi 
16:18–24, 30–32; 1 Nephi 17:8, 17–18, 48–53; 
1 Nephi 18:9–21). Overvei å la dem bruke enkle 
kostymer og rekvisitter (for informasjon om dra-
matisering, se UISK, 164). Les sammen hva Nephi 
sa i 1. Nephi 17:3.

Oppmuntre til å anvende (ved å synge en 
sang): Vis «valg og konsekvenser»-pinnen fra 
januar, og be barna fortelle hva de husker om valg 
og konsekvenser. Fortell dem at mange velsignel-
ser vi mottar, er konsekvenser av de gode valg vi 
tar. Be barna tenke på hvordan de kan være som 
Nephi og treffe gode valg. Få barna til å synge 
«Nephis mot» (BS, 64–65) og send rundt «valg 
og konsekvenser»-pinnen mens de synger. Stans 
musikken tilfeldig. Når musikken stopper, ber du 

det barnet som holder 
pinnen, nevne et godt valg 
hun eller han kan ta. Be 
barnet sende pinnen til 
et annet barn, og be ham 
eller henne nevne en vel-
signelse som følger dette 
gode valget. Gjenta så 
mange ganger som tiden 
tillater.

Uke 4: Kirkens medlemmer i dag blir velsignet når de velger det rette.

Oppmuntre barna til å forstå (ved å fortelle 
historier): Inviter noen foreldre eller besteforel-
dre av barna i deres Primær til å fortelle historier 
om hvordan de eller deres forfedre valgte det 
rette. Dette kan innbefatte historier om hvordan 
de valgte å bli medlemmer av Kirken. Før hver 
historie ber du barna lytte etter måter disse med-
lemmer av Kirken valgte det rette på, og hvordan 

de ble velsignet for det. Etter hver historie ber du 
barna fortelle hvordan medlemmene ble velsignet 
fordi de valgte det rette. Overvei å be barna tegne 
bilder av historiene etter hvert som de hører dem, 
og deretter vise bildene til andre i Primær og 
hjemme.

Visuelle hjelpemidler 
kan styrke 
læreprosessen.  
La visuelle hjelpemidler 
være enkle. Dette får 
barna til å fokusere 
på leksjonens budskap 
istedenfor på det  
visuelle hjelpemiddel.

Pinnedukker er 
tilgjengelige på 

sharingtime .lds .org



6

Levende profeter lærer 
meg å velge det rette
«Min sønn, husk å søke visdom i din ungdom, ja, lær i din ungdom å holde Guds bud» 
(Alma 37:35).
Suppler ideene som gis her med noen av dine egne. Hver uke skulle du planlegge hvordan du vil 
(1) identifisere læresetningen, (2) hjelpe barna å forstå den og (3) hjelpe dem å anvende den. 
Spør deg selv: «Hva skal barna gjøre for å lære, og hvordan kan jeg hjelpe dem å føle Ånden?»

Uke 1: Gud taler gjennom levende profeter.

Identifiser læresetningen (ved å se en demon-
strasjon og lære et skriftsted utenat): Be et barn 
komme frem. Be de andre barna følge hans eller 
hennes instruksjoner. Hvisk enkle beskjeder til 
barnet, som «Be dem klappe tre ganger» eller 
«Be dem reise seg og gå på stedet.» La flere barn 
etter tur være leder. Forklar at selv om ikke alle 
hørte instruksjonene du ga, var de i stand til å 

rette seg etter dem fordi de visste hvem de skulle 
følge. Spør hvem vi skulle følge for å få vite hva 
vår himmelske Fader ønsker vi skal gjøre. Vis et 
bilde av Kirkens nåværende president. Få barna til 
å si sammen: «Gud taler gjennom levende profe-
ter.» Les Amos 3:7, og forklar ord som barna ikke 
forstår. Hjelp barna å lære skriftstedet utenat (se 
UISK, 181–182).

Uke 2: Det første presidentskap og De tolv apostler er profeter.

Identifiser læresetningen: Skriv følgende på 
tavlen: «Det første presidentskap og De tolv apost-
ler er profeter.» Fortell barna at i Jesu Kristi Kirke 
av Siste Dagers Hellige blir vi ledet av Kirkens pre-
sident, hans to rådgivere i Det første presidentskap 
og de tolv apostlene. Forklar at Det første presi-
dentskap og De tolv apostler er profeter.

Oppmuntre til å anvende (ved å spille et «Hva 
hører det sammen med»-spill): Finn bilder av seks 
medlemmer av Det første presidentskap og De 
tolvs quorum, og skriv navnene deres på separate 
papirlapper. Legg papirlappene og bildene med for-
siden ned på bordet. Be et barn vende et bilde og 
et annet barn vende en papirlapp med et navn på. 
Hvis bildet og navnet ikke hører sammen, legger 
de dem tilbake på plass og lar to andre barn velge. 
Hvis papirene hører sammen, hvisker du til de to 
barna et prinsipp i evangeliet som lederen talte om 
under siste generalkonferanse (se det siste konfe-
ransenummeret av Ensign eller Liahona), og be dem 
vise en måte de kan etterleve prinsippet på. Be de 
andre barna gjette hva de gjør.

Sang: «Vær alltid tro»
(BS, 81)

Still spørsmål: Spørs-
mål kan oppmuntre til 
deltakelse og samtale. Still 
spørsmål for å avgjøre om 
barna forstår læresetnin-
gen det blir undervist i, og 
for å oppfordre dem til å 
grunne på den (se UISK, 
68). Du kan for eksempel 
stille spørsmål som «Hvor-
dan taler vår himmelske 
Fader til medlemmer av 
Kirken?» og «Hvordan har 
dere blitt velsignet ved å 
følge profeten?»

Mars



7

Tips: Overvei hvordan 
du kan la barna og deres 
 foreldre få kjennskap  
til ressursene som er 
 tilgjengelige på  
conferencegames.lds.org.

Repetisjon: Barn lærer 
gjennom repetisjon. I uke 
2 og 3 kommer du til å 
undervise barna i den 
samme læresetningen på 
forskjellige måter. Dette 
vil være en anledning til å 
forsterke deres forståelse 
av læresetningen.

Å dele barna i grupper 
gjør at flere barn får delta. 
Du kan danne grupper 
på mange måter. Du kan 
eksempelvis be barna 
arbeide sammen som 
klassegrupper, eller du  
kan sette eldre barn 
sammen med yngre barn. 
En voksen skulle ha tilsyn 
med hver gruppe.

Uke 3: Guds profeter og apostler taler til oss under generalkonferansen.

Oppfordre til å forstå og til å anvende (ved 
en lek): Skriv på adskilte papirlapper et sammen-
drag på en setning av de nyeste konferansebudska-
pene fra medlemmer av Det første presidentskap 
og De tolvs quorum. Fest dem på tavlen sammen 
med bildene av lederne. Drøft hvert budskap. Be 
en gruppe barn forlate rommet. Fjern ett av bud-
skapene fra tavlen. Be barna komme inn igjen og 
sammen finne ut hvilket budskap som mangler. 
Be barna velge en Primær-sang som handler om 
budskapet, og syng den sammen. Be barna foreslå 
hvordan de kan anvende budskapet. Gjenta med 
andre budskap.

Uke 4: Jeg blir velsignet når jeg velger å følge profeten.

Identifiser læresetningen (ved å synge en 
sang): Syng niende vers og refrenget av «Følg pro-
feten» (BS, 58–59). Be barna lytte etter grunner til 
at vi følger profeten. La barna si sammen: «Jeg blir 
velsignet når jeg velger å følge profeten.»

Oppmuntre barna til å forstå (ved å rollespille 
historier fra Skriftene): Fortell barna historien om 
Elias og enken i Sarepta (se 1 Kongebok 17:8–16), 
og be barna spille den sammen med deg. For 
eksempel: «Herren befalte profeten Elias å gå til 
en by som het Sarepta (gå på stedet). Da han kom 
til byen, så han en kvinne som samlet ved (lat som 
dere plukker opp vedpinner). Elias ba kvinnen gi 
ham litt vann å drikke (lat som om dere gir en noe å 
drikke) og et stykke brød. Kvinnen fortalte Elias at 
hun bare hadde litt mel og olje til å lage brød av til 
sin sønn (rist på hodet). Elias ba henne lage litt brød 
til ham først, så ville Gud gi henne mer mel og 
olje. Kvinnen gjorde som Elias sa (lat som dere knar 
brød). Hun hadde nok mel og olje til å lage brød for 
mange dager (lat som dere spiser).» Gjenta 
aktiviteten med historiene om 
Moses og kobberslangen (se 
4 Mosebok 21:5–9) og Nephi 
og messingplatene (se 1 Nephi 
3–4; 5:21–22). Be barna fortelle 
hvordan menneskene i histori-
ene ble velsignet fordi de fulgte 
profetens råd.

Oppmuntre til å anvende (ved å drøfte pro-
fetens læresetninger): Spør barna: «Hvem er vår 
profet i dag?» Vis et bilde av Kirkens nåværende 
president. Forklar at han ble kalt av Gud. La barna 
drøfte i små grupper hvordan de kan følge ham. Be 
noen barn fra hver gruppe fortelle om sine ideer. 
Oppfordre barna til å velge én måte de kan følge 
profeten på gjennom uken. Lag en påminnelse for 
dem som de kan ta med seg hjem og vise familien. 
Minn barna om at de kan høre profetens ord på 
generalkonferansen, og oppfordre dem til å se på 
eller lytte til konferansen sammen med sin familie. 
Uken etter generalkonferansen ber du noen av 
barna fortelle noe av det de erfarte da de lyttet til 
profeten og fulgte hans læresetninger.

Tilpass aktivitetene til barnas alder og 
ferdigheter. Under aktiviteten i uke 3 kan du 
bruke bilder i tillegg til skriftlige budskap.
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Jesus Kristus lærer meg 
å velge det rette
«For jeg har gitt dere et forbilde, for at også dere skal gjøre slik som jeg har gjort mot dere» 
( Johannes 13:15).
Suppler ideene som gis her med noen av dine egne. Hver uke skulle du planlegge hvordan du vil 
(1) identifisere læresetningen, (2) hjelpe barna å forstå den og (3) hjelpe dem å anvende den. 
Spør deg selv: «Hva skal barna gjøre for å lære, og hvordan kan jeg hjelpe dem å føle Ånden?»

Uke 1: Jesus Kristus er det fullkomne eksempel for meg.

Oppmuntre barna til å forstå (ved å lese 
skriftsteder og tegne bilder): På et stort papirark 
skriver du setningen: «Jesus Kristus er det full-
komne eksempel for meg.» Klipp papirarket i fire 
enkle puslespillbiter. Skriv en av følgende setnin-
ger på baksiden av hver puslespillbit:

• Han viste oss hvordan vi skulle bli døpt (se 
Matteus 3:13–17).

• Han viste at han var glad i andre (se Markus 
10:13–16).

• Han tilga dem som såret ham (se Lukas 23:34).

• Han viste oss hvordan vi skal be (se Matteus 
6:5–13).

Syng «Jeg prøver å ligne Jesus» (BS, 40–41). Be 
barna forklare hva sangen lærer oss. Vis et bilde 
av Kristus, og fortell barna at han lærte oss mange 
ting ved sitt fullkomne eksempel. Del barna i fire 
grupper, og gi hver gruppe en av puslespillbitene 
og noen blanke papirark. Be dem lese skriftstedet 

sammen og deretter tegne bilder av hvordan de kan 
følge Kristi eksempel. Oppfordre hver gruppe til 
å forklare skriftstedet og bildene sine, og plassere 
puslespillbiten sin på tavlen. Når puslespillet er 
ferdig, repeterer dere sammen: «Jesus Kristus er det 
fullkomne eksempel for meg.»

Uke 2 og 3: Jesus Kristus lærte meg hvordan jeg skal leve.

Identifiser læresetningen (ved å synge en 
sang): Syng «Jeg må alltid velge rett» (BS, 82–83), 
og be halvparten av barna lytte etter hvordan vi 
kan bli velsignet, og den andre halvparten lytte 
etter hva som vil hjelpe oss og vise oss veien. Drøft 
hva barna lærte av sangen.

Oppmuntre barna til å forstå (ved å leke en 
gjettelek og lese skriftsteder): Lag ordstrimler som 
inneholder følgende ord og skriftstedhenvisninger: 
hungrer (Matteus 5:6); skinne (Matteus 5:16); elsk 
(Matteus 5:44); og be (Matteus 6:6). Vis et bilde av 
Bergprekenen. Forklar at Jesus gikk opp på et fjell 
for å undervise sine disipler. Det han lærte dem, 
kalles nå Bergprekenen. Vis én av ordstrimlene 
til halvparten av barna, og be dem vise ordet ved 
hjelp av bevegelser og la de andre barna gjette. Les 
det tilhørende skriftsted sammen, og hjelp barna å 
forstå hva Kristus underviste om og hvordan vi kan 

følge hans eksempel. Gjenta med de andre ordene 
og skriftstedene.

Sang: Valgfri sang om 
Jesus Kristus fra  
Barnas sangbok

Tilpass aktivitetene 
til alder og antall barn i 
deres Primær. Eksempel-
vis ønsker du kanskje for 
aktiviteten i uke 1 å lage 
mer enn ett sett pusle-
spillbiter hvis dere har en 
stor Primær. For de yng-
ste barna kan en lærer 
lese skriftstedet og hjelpe 
barna å tegne bilder.

Når dere underviser om prinsipper i 
evangeliet, hjelper dere barna å finne 

måter de kan anvende dem på.

April

SKINNE

KJÆRLIGHET

HUNGRE

Ordstrimler er tilgjengelige på sharingtime .lds .org
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La barna lese høyt 
fra Skriftene. Vær 

klar over hvert barns 
ferdighet, og hjelp alle 
å lykkes med å delta.

 Oppmuntre til å anvende (ved å drøfte situa-
sjonsstudier): På fire papirlapper skriver du føl-
gende av Jesu læresetninger: (1) Hungre og tørste 
etter rettferdighet, (2) La ditt lys skinne, (3) Elsk 
dine fiender, (4) Be til din himmelske Fader. 
(Overvei å bruke bilder som illustrerer disse lære-
setningene for de yngste barna.) Still ut papirene 
på forskjellige steder i rommet. Lag situasjons-
studier (se UISK, 177) som hjelper barna å forstå 
hvordan de kan anvende disse læresetningene. 
For eksempel: «Noen på skolen erter deg og gir 

deg klengenavn. Hva ville du gjøre?» Les om igjen 
skriftstedene fra gjetteleken beskrevet over, og 
forklar at papirene som er vist rundt om i rommet, 
passer sammen med skriftstedene. Les en situa-
sjonsstudie for barna, og be dem reise seg og se 
på papiret med den læresetningen som ville hjelpe 
dem å velge det rette. Be noen barn fortelle hva de 
ville velge.

Uke 4: Jeg føler min Frelsers kjærlighet når jeg prøver å ligne  
Jesus Kristus.

Oppmuntre barna til å forstå (ved å synge en 
sang og ta valg): Syng «Min Frelsers kjærlighet» 
(BS, 42–43). Skriv noen situasjonsstudier som 
illustrerer hvordan et barn kan følge en av Kristi 
læresetninger. Inkluder også en skriftstedhenvis-
ning der denne læresetningen finnes. Nedenfor er 
noen eksempler.

Sara hadde bedt sin yngre søster om ikke å bruke 
hennes fargestifter, men søsteren brukte dem like-
vel. For å ligne Jesus kunne Sara:
 a. Bli sint på søsteren.
 b. Gjemme fargestiftene.
 c. Tilgi søsteren.
Matteus 18:21–22.

John spiller fotball med vennene sine, og han leg-
ger merke til en annen gutt som står for seg selv og 
ser på. For å ligne Jesus kunne John:
 a. Erte gutten fordi han er alene.
 b. Ignorere gutten og fortsette å spille sammen 

med vennene.

 c. Spørre om gutten har lyst til å spille fotball 
med dem.

Johannes 13:34.

Be et barn lese en av situasjonsstudiene. Be ham 
eller henne deretter om å lese svarene ett om gan-
gen. Be de andre barna reise seg når de hører svaret 
som ville være å følge Jesu eksempel. Be noen barn 
lese skriftstedet høyt, og drøft hva Jesus lærte oss. 
Drøft hvordan det å følge Jesu eksempel i disse 
situasjonene kan hjelpe oss å føle Frelserens kjær-
lighet. Gjenta for hver situasjonsstudie.

Oppmuntre til å anvende: Be barna gjøre det 
som Jesus ville ønske de skullle gjøre denne uken. 
Fortell dem at neste gang vil du be noen av dem 
fortelle hva de gjorde og hvordan de følte Frelse-
rens kjærlighet.

Hjelp for musikklederen

For å hjelpe barna å lære 
en ny sang kan du overveie 
følgende:

• Be barna gi tegn når de 
synger et spesielt ord 
eller telle på fingrene 
hvor mange ganger de 
synger et ord. Syng for 
eksempel «Han sendte 
Sønnen» (BS, 20–21), og 
be dem telle på fingrene 
hvor mange ganger de 
synger ordet «Sønnen».

• Velg et bilde og et ord 
som forestiller hvert 

uttrykk i sangen, og sett 
dem på et stykke papir. Når 
dere for eksempel synger 
«Han sendte Sønnen» (BS, 
20-21, kan du illustrere 
setningen «Har Faderen 
vår verden lært om god-
het, kjærlighet?» med et 
bilde av et hjerte og ordet 
godhet. For setningen «Han 
sendte Sønnen nyfødt ned 
med fred og hellighet» kan 
du vise et bilde av Jesus i 
krybben og ordet fred. Du 
kan involvere barna ved å 
la dem holde bildene mens 
de synger.
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Jeg velger det rette når jeg blir døpt 
og bekreftet som medlem av Kirken
«Omvend dere, og la dere alle døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, så skal 
dere få Den Hellige Ånds gave» (Apostlenes gjerninger 2:38).
Suppler ideene som gis her med noen av dine egne. Hver uke skulle du planlegge hvordan du vil 
(1) identifisere læresetningen, (2) hjelpe barna å forstå den og (3) hjelpe dem å anvende den. 
Spør deg selv: «Hva skal barna gjøre for å lære, og hvordan kan jeg hjelpe dem å føle Ånden?»

Uke 1: Når jeg omvender meg, kan jeg bli tilgitt.

Oppmuntre barna til å forstå (ved å delta i 
en konkretisering): Gi hvert barn en liten 
stein. Be barna legge steinen i skoen, 
og oppfordre dem til å reise seg og 
gå. Spør barna hvordan det føles 
å gå med en stein i skoen. Spør 
hvordan synd er som en stein. (Det 
føles ikke godt. Det gjør oss ulyk-
kelige.) Be dem fjerne steinen, og spør 

hvordan det å omvende seg og motta vår himmel-
ske Faders tilgivelse er som å fjerne stei-

nen fra skoen. Forklar at på grunn 
av Jesus Kristus kan vi omvende 
oss og få tilgivelse for våre synder. 
Bær vitnesbyrd om at omvendelse 

er en fantastisk velsignelse fra vår 
himmelske Fader, og at den gjør oss 

lykkelige.

Uke 2: Når jeg blir døpt og bekreftet, følger jeg Jesu eksempel.

Oppmuntre barna til å forstå (ved å spille et 
«memory»-spill og lese skriftsteder): Vis bilder av 
døperen Johannes som døpter Jesus og et barn 
som blir døpt. La barna se på bildene i 20 sekun-
der. Dekk så bildene, og be barna fortelle deg så 
mye de kan som er det samme i de to bildene. Det 
kan gjerne skrive svarene deres på tavlen.

Be barna lese Lære og pakter 20:72–74 for å finne 
ut hvem som kan døpe en annen og hvordan en 
dåp skulle utføres. Oppmuntre barna til å fortelle 
hva de har funnet ut. Understrek at personen 
som utfører dåpen, må ha prestedømsmyndig-
het, og at personen som blir døpt, må bli ned-
senket, eller være fullstendig dekket av vannet. 
Vis begge bildene igjen. Forklar at både Jesus og 
barnet blir døpt ved nedsenkning av en som har 
prestedømsmyndighet.

Oppmuntre til å anvende (ved å fargelegge og 
synge en sang): Ta en kopi av side 111 i barnestue-
boken, Se deres små, så hvert barn kan fargelegge 
den. Syng «Dåp» (BS, 54–55), og oppfordre barna 
til å bli døpt slik Jesus ble. Be et barn som nylig har 
blitt døpt, fortelle de andre barna om sin dåp.

Sang: «Når jeg døpes»
(BS, 53)

Tips: For aktiviteten i 
uke 1 kan du også be et 
barn holde en pose full av 
steiner og så vise hvordan 
omvendelse er som å ta 
steinene ut av posen.

Mai

Barnestue-boken 
er tilgjengelig på 

sharingtime .lds .org
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Uke 3: Den hellige ånd kan hjelpe meg.

Identifiser læresetningen (ved en konkreti-
sering): Få et barn til å stå ved døren. Knytt bind 
rundt øynene til barnet, og la ham eller henne 
prøve å finne stolen sin og sette seg uten hjelp. 
Gjenta aktiviteten, men denne gangen ber du et 
annet barn lede barnet med bind for øynene ved 
å røre ved hans eller hennes arm og lede veien. 
Drøft med barna hvorfor det var lettere for barnet 
å finne stolen den andre gangen. Forklar at Den 
hellige ånd kan hjelpe oss ved å gi oss veiledning 
gjennom livet. Be barna si: «Den hellige ånd kan 
hjelpe meg.»

Oppmuntre barna til å forstå (ved å synge en 
sang og spille et «Hva hører det sammen med»-
spill): Skriv ordet hjelpe på tavlen. Syng «Den hel-
lige ånd» (BS, 56), og be barna telle det som nevnes 
i sangen som Den hellige ånd gjør for å hjelpe oss.

Før Primær tegner du et VDR-skjold på 10 papir-
ark. På baksiden av hvert ark skriver du en av 
følgende 5 setninger som 
beskriver hvordan Den hellige 
ånd hjelper oss: Den hellige ånd 
trøster oss, Den hellige ånd vitner 
om Jesus Kristus, Den hellige ånd 
underviser oss, Den hellige ånd 
forteller oss hva vi skal gjøre og 
ikke skal gjøre, og Den hellige 
ånd hjelper oss å gjøre godt (hver 
setning vil finnes på to forskjellige ark). Plasser 
papirene på tavlen i tilfeldig rekkefølge med VDR-
skjoldene mot barna. Be et barn vende et av papi-
rene. Si ordene på baksiden sammen. Velg et annet 
barn til å vende et annet papirark og prøve å finne 
samme setning. Si ordene på baksiden sammen. 
Hvis papirene er like, tar dere dem bort fra tavlen. 
Hvis ikke, vender dere dem igjen. Fortsett til alle 
like er funnet.

Oppmuntre til å anvende (ved å drøfte skrift-
steder): Del barna i grupper. Gi hver gruppe én av 
følgende skriftstedhenvisninger: Johannes 14:26; 
Johannes 15:26; 2 Nephi 32:5; L&p 11:12. Be hver 
gruppe lese sitt skriftsted og drøfte hve det betyr. 
Be barna og deres lærere fortelle eksempler på 
hvordan de har følt Den hellige ånds innflytelse.

Uke 4: Når jeg tar nadverden, fornyer jeg min dåpspakt.

Oppmuntre barna til å forstå (ved å drøfte 
pakter og lese skriftsteder): Forklar at en pakt er et 
hellig to-veis løfte mellom oss og vår himmelske 
Fader. Vi lover å gjøre bestemte ting, og når vi gjør 
det, lover han å velsigne oss. Minn barna om at vi 
inngår en pakt med vår himmelske Fader når vi 
blir døpt, og forklar at vi fornyer denne pakten når 

vi tar nadverden. Lag ordstrimler med ord fra nad-
verdsbønnene som forklarer hva vi lover når vi tar 
nadverden og hva vår himmelske Fader lover oss 
(se Lære og pakter 20:77, 79). Gi ordstrimlene til 
noen barn, og be dem stille seg i riktig rekkefølge 
mens du leser versene høyt.

Involver alle barn: Du 
kan involvere de yngste 
barna ved å sette dem 
sammen med eldre barn. 
Eksempelvis kan de yng-
ste barna i aktiviteten i 
uke 4 holde ordstrimlene 
mens eldre barn hjelper 
dem å stille seg i riktig 
rekkefølge.

Forberedelse: Søk 
Åndens veiledning når du 
forbereder leksjoner, og 
tilpass ideene til barnas 
alder, ferdigheter og situa-
sjon. Eksempelvis vil noen 
leksjonsideer bare kreve 
noen få minutter. Du vil 
ønske å supplere leksjo-
nene med dine egne ideer.

Å bruke barn i demonstrasjoner vil fange deres 
oppmerksomhet og oppmuntre dem til å lære.

VDR-logoen er tilgjengelig 
på sharingtime .lds .org

Ordstrimler er tilgjengelige 
på sharingtime.lds.org
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Jeg velger det rette ved å etterleve 
evangeliets prinsipper
«Jeg vil gå og gjøre det som Herren har befalt, for jeg vet at Herren ikke gir menneskenes 
barn noen befaling uten at han åpner en utvei for dem, så de kan utføre det han befaler 
dem» (1 Nephi 3:7).
Suppler ideene som gis her med noen av dine egne. Hver uke skulle du planlegge hvordan du vil 
(1) identifisere læresetningen, (2) hjelpe barna å forstå den og (3) hjelpe dem å anvende den. 
Spør deg selv: «Hva skal barna gjøre for å lære, og hvordan kan jeg hjelpe dem å føle Ånden?»

Uke 1: Jeg ber til min himmelske Fader for å få styrke til å gjøre det som 
er riktig.

Oppmuntre barna til å forstå (ved å drøfte 
bønn): Vis barna en telefon eller en annen form for 
kommunikasjon. Drøft hvordan den brukes. Spør 
barna hvordan vi kan kommunisere med vår him-
melske Fader. Forklar at på samme måte som vi 
slår et nummer for å snakke med noen i telefonen, 
kan vi kommunisere med vår himmelske Fader. Vi 
kan be ham om styrke til å gjøre det som er riktig. 
Gi hver klasse et bilde av forskjellige slags bønner 
(f.eks. personlig bønn, familiebønn, velsignelse av 
maten eller bønn i en klasse). Be hver klasse vise 
sitt bilde til de andre barna og fortelle dem hva 
slags bønn det er, og når, hvor og hvorfor en slik 
bønn bli holdt.

Oppmuntre til å anvende (ved en lek): Stikk et 
lite hull i bunnen av to tomme aluminiumbokser, 
og forbind boksene med en hyssing. Hold snoren 
stramt, og la barna etter tur stille si noe inn i den 
ene boksen som de kunne be sin himmelske Fader 
om idet de prøver å gjøre det som er riktig (f.eks. 
fortelle sannheten, være ærbødig eller være snill). 
La et annet barn lytte i den andre boksen. Fortell 
(eller la et barn fortelle) om en gang da vår him-
melske Fader ga deg styrke til å gjøre det rette. Bær 
vitnesbyrd om at vår himmelske Fader hører og 
besvarer våre bønner, og han vil gi oss styrke til å 
gjøre det rette.

Uke 2: Når jeg betaler tiende, vil min himmelske Fader velsigne meg.

Identifiser læresetningen og oppmuntre 
barna til å forstå (ved en demonstrasjon): For-
klar at tiende er å gi en tiendedel av pengene man 
tjener til Herren gjennom hans kirke. Vis barna 10 
mynter. Spør hvor mange av myntene som skulle 

brukes til å betale tiende. Vis en tiendekonvolutt 
og en slipp, og forklar at vi betaler tiende ved å 
fylle ut slippen, legge den i konvolutten sammen 
med vår tiende, og gi den til biskopen eller en av 
hans rådgivere.

Sang: «Nephis mot»
(BS, 64–65)

Innby Ånden: Når du 
underviser ved Ånden, vil 
Den hellige ånd bære vit-
nesbyrd om sannheten av 
prinsippene i evangeliet du 
underviser om (se UISK, 
45–46).

Juni



I Have a Body like 

Heavenly Father’s

I have a face like 

Heavenly Father.

I have two feet like 

Heavenly Father.

I have two hands like 

Heavenly Father.
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Oppmuntre til å anvende (ved en lek og ved 
å høre vitnesbyrd): Vis bilder og gjenstander som 
representerer velsignelser man mottar ved å betale 
tiende, som templer, møtehus, en salmebok, Barnas 
sangbok, en Primær-bok og Skriftene. Fortell barna 
at takket være tiendemidler kan Kirken skaffe 
disse tingene. Dekk bildene og gjenstandene. Ta 
bort en eller to ting. Fjern det som dekker, og be 
barna gjette hva som mangler. Gjenta noen ganger. 
Forklar at det er andre velsignelser forbundet med 
å betale tiende som man ikke kan se (se 3 Nephi 
24:10). Be en eller to voksne fortelle om velsignel-
ser de har mottatt av å betale tiende.

Uke 3: Jeg retter meg etter Visdomsordet ved å spise og drikke det  
som er godt og unngå det som er dårlig.

Oppmuntre barna til å forstå (ved å lese 
skriftsteder og spille et spill): Les sammen 
1. Korinterbrev 3:16–17. Be barna fortelle hva 
dette skriftstedet betyr for dem. 
Forklar at vår himmelske Fader 
ønsker at vi skal ta vare på krop-
pen vår. Legg bilder av forskjel-
lig mat, drikke og andre 
saker som enten er gode 
eller dårlige for kroppen 
(som frukt, grønnsaker, 
brød, alkohol og tobakk) i 
en beholder. Ta en kopi av 
side 43 i barnestue-boken, og klipp 

den i  puslespillbiter. La barna etter tur ta bilder 
fra beholderen. Hvis det som er avbildet er godt 

for oss, lar du et barn plassere en 
puslespillbit på tavlen. Hvis det er 

dårlig, fjernes en bit. Fort-
sett å spille til puslespillet 

er ferdig (du må ha flere 
gode ting i beholderen 

enn dårlige). Be en voksen 
eller et barn fortelle om noen av 
velsignelsene han eller hun har 
mottatt ved å holde Visdomsor-
det (se L&p 89:18–21).

Uke 4: Når jeg kler meg sømmelig, respekterer jeg min kropp som  
en gave fra Gud.

Identifiser læresetningen (ved å se et bilde 
og lese skriftsteder): Skriv følgende på tavlen: 
«Mitt      er et     .” Vis et bilde av et tempel. 
Spør: «Hvorfor er templer så spesielle?» Be barna 
slå opp 1. Korinterbrev 6:19. Be dem se etter hva 
det sier om deres legeme (kropp) mens de leser 
skriftstedet høyt sammen med deg. Spør barna 
hvilke ord som vil fullføre setningen på tavlen 
(legeme, tempel). Oppfordre barna til å reise seg 
og si setningen sammen.

Oppmuntre barna til å forstå og anvende 
(ved å synge en sang og drøfte): Fortell barna at 
vår kropp er et tempel der Den hellige ånd kan bo. 

Syng første vers av «Min Gud ga meg et tempel» 
(BS, 73). Oppfordre barna til å fortelle hvordan 
vår himmelske Fader ønsker at vi skal kle oss og 
hvorfor. Forklar at Guds profeter alltid har rådet 
Hans barn til å kle seg anstendig. Be barna lytte 
for å finne ut hvilke deler av sitt legeme de skulle 
dekke, mens du leser fra avsnittet «Påkledning og 
opptreden» i Til styrke for ungdom. Be barna tenke 
på én måte de kan kle seg sømmelig på. Kast en 
myk gjenstand til et barn og be barnet fortelle hva 
det tenker på. Be dette barnet kaste gjenstanden til 
et annet barn, som deler det han/hun tenker med 
de andre. Fortsett med andre barn.

Visuelle hjelpemidler: 
Barn lærer bedre og hus-
ker lenger når du presen-
terer ideer ved hjelp av 
bilder og andre visuelle 
hjelpemidler (se UISK, 
162, 182–183).

Barnestue-boken 
er tilgjengelig på 

sharingtime .lds .org
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Jeg velger det rette ved å etterleve 
evangeliets prinsipper
 «La oss derfor være trofaste i å holde Herrens befalinger» (1 Nephi 3:16).
Suppler ideene som gis her med noen av dine egne. Hver uke skulle du planlegge hvordan du vil 
(1) identifisere læresetningen, (2) hjelpe barna å forstå den og (3) hjelpe dem å anvende den. 
Spør deg selv: «Hva skal barna gjøre for å lære, og hvordan kan jeg hjelpe dem å føle Ånden?»

Uke 1: Faste og bønn kan styrke mitt vitnesbyrd.

Identifiser læresetningen (ved en konkreti-
sering): Lag to ordstrimler: Faste og Bønn. Be to 
barn stå tett sammen, og gi hvert barn en av ord-
strimlene. Be et annet barn gå mellom dem. Be de 
to første barna holde hverandre fast i armene, og 
be det andre barnet prøve å gå mellom dem igjen. 
Påpek hvor mye sterkere barna er når de holder 
seg fast i hverandre. Forklar at faste og bønn 
er kraftigere når vi bruker dem sammen. Skriv 
«Faste og bønn kan styrke mitt vitnesbyrd» på 
tavlen, og la barna gjenta dette sammen.

Oppmuntre barna til å forstå (ved å lytte 
til skriftsteder og delta i en konkretisering): Be 
barna lytte etter hva Mosiahs sønner gjorde for å 
bli sterke i evangeliet mens du leser Alma 17:2-3. 
Oppfordre barna til å stramme musklene sine hver 
gang de hører noe som hjalp Mosiahs sønner å bli 
sterke.

Drøft faste ved å stille flere spørsmål som f.eks. 
«Hva er faste?» «Hvorfor skulle vi faste?» «Når 
skulle vi faste?» og «Hvorfor skulle vi be når vi 
faster?» (se Joseph B. Wirthlin, «Fasteloven», Lia-
hona, juli 2001, 88–91). La hvert barn som tilføyer 
noe til samtalen, holde i en ende av en tråd eller 

hyssing. Hold de andre endene av alle trådene i 
din hånd. Etter drøftingen ber du barna som hol-
der trådene, stille seg midt i rommet og flette alle 
lengdene sammen og lage en sterk snor. Forklar at 

hver tråd som vi føyer til snoren, gjør den sterkere. 
Hjelp barna å forstå at på lignende måte tilføyer vi 
vårt vitnesbyrd styrke hver gang vi faster og ber.

Uke 2: Å være god og snill er å gjøre og si noe pent til andre.

Identifiser læresetningen (ved å fremsi et 
skriftsted): Skriv «Vær gode mot hverandre» 
(Efeserbrevet 4:32) på tavlen med et tall fra 1 til 
4 under hvert ord. Gi hvert barn et tall fra 1 til 4. 
Begynn ved å la alle med 1 reise seg og si: «Vær» 
og så sette seg raskt ned igjen. Deretter ber du alle 
med 2 reise seg og si «gode» og sette seg raskt ned 
igjen. Fortsett med resten av setningen. Gjenta 
noen ganger. La deretter alle barna gjenta hele set-
ningen sammen.

Oppmuntre barna til å forstå (ved å lytte til en 
historie og synge en sang): Fortell barna en historie 
om godhet, som «Still opp for Kaleb» (Liahona, 
mars 2009, B8-B9). Be dem holde begge tommel-
fingrene opp når de hører om en god gjerning i 
historien, og begge tommelfingrene ned når de 
hører om en dårlig gjerning. Syng «Jeg ønsker å 
være snill og god» (BS, 83). Be barna reise seg når 
de synger om hvem som først må være snill. Syng 
sangen om igjen, og be dem rette begge tommelfin-
grene mot seg selv når de synger: «Godhet begyn-
ner først med meg.»

Sang: «En klok mann 
og en dum mann»
(BS, 132) eller en valgfri 
sang fra Barnas sangbok

Tips: Når du underviser 
om faste, må du huske at 
små barn ikke trenger å 
faste.

En visuell demonstrasjon hjelper 
barna å forstå abstrakte begreper.

Bønn
Faste

Juli

Ordstrimler er tilgjengelige 
på sharingtime .lds .org
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Oppmuntre til å anvende (ved å fortelle hvor-
dan de kan være snille): Vis flere mennesker i 
barnas liv (som far, mor, søster, bror, bestefar, venn 
eller lærer) ved hjelp av en ordstrimmel, et bilde 
eller enkelt utstyr (som slips for far eller en stokk 
for bestefar). Gi gjenstandene til noen barn, og be 
dem komme frem i rommet. Få hvert barn til å for-
telle noe pent de kunne si eller gjøre for den per-
sonen som gjenstanden forestiller. Be dem deretter 
sende ordstrimler, bilder eller utstyr til andre barn. 
Gjenta så mange ganger som tiden tillater.

Uke 3: Ærbødighet er dyp respekt for og kjærlighet til Gud.

Identifiser læresetningen (ved å synge en 
sang): Lag noen halsbånd av hyssing e.l. med et 
papirhjerte på hvert. Skriv et nøkkelord 
eller uttrykk fra «Ærbødighet er mer 
enn stillhet» (BS, 12) på hvert hjerte 
(f.eks. mer enn stillhet, tenke, kjærlighet, 
osv.). Be noen barn ta på seg hals-
båndene. Syng «Ærbødighet er 
mer enn stillhet», og be barna 
med halsbåndene gå ærbødig 
frem i rommet når ordet eller 
ordene på deres hjerte blir sunget. 
Be barna med halsbåndene stå i riktig 
rekkefølge, og syng sangen om igjen.

Oppmuntre til å anvende (ved å drøfte ærbø-
dighet): Lag ordstrimler eller tegn enkle tegninger 

av øyne, hender, føtter, ører, munn og sinn. Del 
barna inn i grupper, og la hver gruppe velge 

en eller to ordstrimler eller bilder. Få hver 
gruppe til å fortelle (med ord og 

bevegelser) noen måter denne 
kroppsdelen kan være ærbødig 
ved å vise respekt for og kjærlig-
het til Gud.

Uke 4: Ærlighet er å si sannheten uansett følger.

Oppmuntre barna til å forstå (ved å drøfte 
følger): Lag noen situasjonsstudier (se UISK, 177) 
der barn må velge om de vil være ærlige eller 
uærlige. F.eks.: «Du slo din bror, og din mor spør 
hvorfor han gråter.» Spør: «Hva ville følgen bli ved 
å være ærlig?» Spør deretter: «Hva ville følgen bli 
ved å være uærlig?» Hjelp barna å oppdage at de 
umiddelbare følger av ærlighet kan være vanske-
lige, men i det lange løp leder de til fred og lykke.

Oppfordre til å anvende (ved å lage et rim): 
Oppfordre hver klasse (med hjelp av sine lærere) 
til å lage en setning på en linje eller et rim om 
ærlighet. F.eks.: «Hvis jeg alltid snakker sant, vil 
det være jeg som vant.» Oppfordre hver klasse til 
å dele sitt utsagn med de andre barna. Oppfordre 
dem til å gjenta utsagnet hver gang de blir fristet til 
å være uærlige.

Å bruke barn i visuelle 
demonstrasjoner vil 

engasjere dem og vil også 
bidra til å holde på de 

andre barnas interesse.

Skriftene: Å la barna 
lese fra sine egne stan-
dardverker forsterker 
viktigheten av Skriftene og 
innbyr Ånden. Om mulig 
oppfordrer du barna til 
å merke vers i sine egne 
bøker og deretter lese dem 
sammen.

tenke

kjærlighet

mer enn 

stillhet

Bilder er tilgjengelige på sharingtime .lds .org

Hjerter er tilgjengelige på 
sharingtime .lds .org
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August Jeg velger å fylle mitt liv med 
det som innbyr Ånden
«Vi trakter etter alt som er dydig, skjønt, prisverdig og godt» (13. trosartikkel).
Suppler ideene som gis her med noen av dine egne. Hver uke skulle du planlegge hvordan du vil 
(1) identifisere læresetningen, (2) hjelpe barna å forstå den og (3) hjelpe dem å anvende den. 
Spør deg selv: «Hva skal barna gjøre for å lære, og hvordan kan jeg hjelpe dem å føle Ånden?»

Uke 1: Å ha gode venner vil hjelpe meg å velge det rette.

Oppmuntre barna til å forstå og anvende 
(ved å lytte til en historie): Fortell følgende his-
torie: «To gutter fant et par utslitte sko i veikan-
ten. I det fjerne så de en mann som arbeidet i en 
åker. En av guttene foreslo at de skulle gjemme 
skoene og deretter se hvordan mannen reagerte.» 
Be barna fortelle hva de ville ha sagt til denne 
gutten. Fortell deretter resten av historien: «Den 
andre gutten foreslo at de i stedet for å gjemme 
skoene skulle legge en sølvmynt i hver sko, og det 
gjorde de. Snart kom mannen tilbake. Da han fant 

myntene, ble han så overveldet av takknemlighet 
at han knelte ned og holdt en takkebønn. Han 
nevnte sin hustru, som var syk, og sine barn, som 
ikke hadde mat, og han ba Herren velsigne dem 
som hadde hjulpet ham. De to guttene følte noe 
varmt inni seg og var takknemlige for at de hadde 
valgt det rette» (se Gordon B. Hinckley, i Con-
ference Report, apr. 1993, 71; eller Liahona, juli 
1993, 56). Be noen barn fortelle om noen ganger 
gode venner har hjulpet dem å velge det rette.

Uke 2: Jeg skulle lese, lytte til og se på ting som gleder min  
himmelske Fader.

Identifiser læresetningen (ved en konkretise-
ring): Vis barna en bolle fylt med frukt og en bolle 
fylt med jord. Spør barna hva som ville være godt 
å spise og hvorfor. Forklar at vår himmelske Fader 
ønsker å fylle vårt sinn med noe som er godt for 
oss istedenfor noe som er skadelig. Be dem si: «Jeg 
skulle lese, lytte til og se på det som gleder min 
himmelske Fader,» og gjøre enkle bevegelser med 
hendene for lese, lytte til og se på.

Oppmuntre barna til å forstå (ved å drøfte 
læresetningen): Fortell barna at hvis vi gjør valg 
som vår himmelske Fader blir skuffeet over, kan 
vi miste noe svært viktig. Be dem lytte til hva dette 
viktige er mens du leser det første avsnittet under 
«Underholdning og media» i Til styrke for ungdom 
(se også «Mine evangelienormer»). Spør barna 
om de hørte hva vi mister hvis vi treffer gale valg 
(Ånden). Del barna inn i tre grupper og la dem 
etter tur besøke tre stasjoner: «Lese», «Lytte» og 
«Se». Ved hver stasjon innbyr du barna til å lese, 
lytte til eller se på noe som gleder vår himmelske 
Fader. Drøft hva de føler når de leser, lytter til og 
ser på noe som gleder Gud.

Sang: «Jeg prøver å 
ligne Jesus»
(BS, 40–41)

Stasjoner: Hvis deres 
Primær er stor, kan du 
overveie å la lederne gå 
fra stasjon til stasjon 
 istedenfor å be barna  
gjøre det.

Historier: Å fortelle 
historier fanger barnas 
oppmerksomhet og hjel-
per dem å forholde seg 
til læresetningen. Lær 
historier så godt at du kan 
gjenfortelle dem med egne 
ord uttrykksfullt og med 
begeistring.



17

Tegning: Å la barn tegne 
det de har lært, gjør at 
de forstår læresetningen 
bedre. For videre å for-
sterke deres innlæring 
kan du oppmuntre dem til 
å vise tegningene til sine 
familier.

Å tilpasse aktiviteter til 
Primærs størrelse vil bidra 
til å engasjere flere barn. 

Hvis deres Primær er stor, 
kan du i denne aktiviteten 
overveie å ha flere kurver 

og la barna dele med 
hverandre i mindre grupper.

Uke 3 og 4: Jeg skulle gjøre ting på sabbaten som vil hjelpe meg å holde 
meg nær min himmelske Fader.

Identifiser læresetningen (ved å lære et skrift-
sted utenat): Fortell barna at du vil gi dem noen 
tips så de kan oppdage et viktig budskap. Skriv 
første bokstav i hvert ord i 2. Mosebok 20:8 på 
tavlen (K H I H S D H D H). Forklar at bokstavene 
er de første bokstavene i hvert ord i budskapet. 
Gi det neste tipset ved å vise et bilde av Moses og 
De ti bud. Deretter ber du barna finne 2. Mose-
bok 20:8 og lese det sammen. La barna oppdage 
sammenhengen mellom bokstavene på tavlen og 
skriftstedet. Hjelp barna å lære skriftstedet utenat 
ved å peke på bokstavene på tavlen mens de gjen-
tar det flere ganger.

Oppmuntre barna til å forstå (ved å drøfte og 
fargelegge): Del barna inn i fire grupper. Gi hver 
gruppe et avsnitt fra «Overholdelse av sabbatsda-
gen» i Til styrke for ungdom som de skal lese. Be 
dem drøfte avsnittet i gruppene sine og deretter 
fortelle de andre barna hva de lærte. Gi hvert barn 
et papirark, og be dem tegne noe som er bra å 
gjøre på sabbaten. Be noen barn fortelle om sine 
tegninger og vise dem til resten av Primær-barna. 
Oppfordre dem til å fortelle sin familie hjemme hva 
de har lært.

Oppmuntre barna til å forstå (ved å gjøre en 
skriftstedaktivitet): Før Primær fyller du en kurv 
med papirbiter som skal forestille manna og brukes 
under denne aktiviteten. Skriv følgende spørsmål 
på tavlen:

Hva slags mat ga Herren israelittene i ørkenen?
Hvor mye skulle de sanke hver dag?
Hva skulle de gjøre den sjette dagen?
Hva var annerledes på sabbaten?

Få barna til å lytte etter svarene mens du forteller 
historien om israelittene som sanket manna (se 
2 Mosebok 16:11–31). Be dem reise seg når de 
hører svaret på et av spørsmålene. La ett barn gjen-
fortelle den delen av historien som besvarer spørs-
målet. Fortell deretter resten av historien. Når du er 
ferdig, snakker du med barna om hvorfor Herren 
ikke ønsket at israelittene skulle sanke manna på 
sabbaten. Få barna til å lukke øynene og late som 
de sover. Spre raskt «mannaen» rundt i rommet. 
Be barna åpne øynene og sanke sin del av mannaen 
(en eller to biter). Be barna legge mannaen tilbake i 
kurven. Etter hvert som de gjør dette, ber du ham 
eller henne nevne en passende måte å helligholde 
sabbatsdagen på.

Hjelp for musikklederen

For å hjelpe barna å lære «Jeg prøver å ligne Jesus» 
(BS, 40–41), kan du overveie følgende:

• Syng sangen for barna. Be dem telle på fin-
grene hvor mange ganger du synger ordet 
prøver. Syng sangen igjen, og be barna klappe 
rytmen mens du synger.

• Still ut enkle bilder med nøkkelord fra hver 
setning i sangen rundt i Primær-rommet 
(f.eks. ligne, vandrer, leve, god og kjærlig, fristet 
og gjøre ). La veggen foran i rommet være tom. 
Be barna lytte mens du begynner å synge san-
gen. Oppfordre dem til å peke på et bilde de 
mener passer sammen med ordene du synger. 
Be et barn flytte det til veggen foran i rommet. 
La alle synge så mye av sangen. Fortsett å synge 
og gjenta aktiviteten for hvert bilde. Deretter 
lar du barna synge hele sangen flere ganger. 
Bær kort vitnesbyrd om hvor viktig det er å 
prøve å ligne Jesus.

tanke
følge gjør og sier

elsk 
hverandre

lytte

kjærlighet

lærte  
oss

fristet

vennlighet

Bilder er tilgjengelige på sharingtime .lds .org
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September De ti bud lærer meg å elske 
Gud og hans barn
«Dersom du elsker meg, skal du tjene meg og holde alle mine bud» ( L&p 42:29).
Suppler ideene som gis her med noen av dine egne. Hver uke skulle du planlegge hvordan du vil 
(1) identifisere læresetningen, (2) hjelpe barna å forstå den og (3) hjelpe dem å anvende den. 
Spør deg selv: «Hva skal barna gjøre for å lære, og hvordan kan jeg hjelpe dem å føle Ånden?»

Uke 1: Vi blir velsignet når vi holder budene.

Identifiser læresetningen (ved en konkreti-
sering): Inviter en mor til å komme til samlings-
stunden med sin baby. Oppfordre barna til å 
nevne noen regler som vil bidra til at barnet har 
det trygt. Fortell barna at vi alle er vår himmelske 
Faders barn. Han elsker oss og gir oss regler eller 
bud som gjør at vi kan være trygge og lykkelige. 
Vis et bilde av Moses og De ti bud, og fortell barna 
kort hvordan Moses mottok budene (se 2 Mosebok 
19–20).

Oppmuntre barna til å forstå (ved å synge 
sanger): Sett følgende tre setninger på tavlen: 
«Respekter og tilbe Gud», «Hedre foreldre» og 
«Respekter andre». Fortell barna at De ti bud kan 
deles inn i disse tre kategoriene. Del barna i grup-
per, og gi hver av dem en sang som tilhører en av 
kategoriene. Be hver gruppe bestemme hvem som 
skal synge sangen (f.eks. bare guttene, bare pikene 
eller de som har noe rødt på seg). Etter at sangen  
er sunget, ber du et barn plassere sangen under 
riktig kategori. Overvei å bruke følgende sanger: 
«Lørdag» (BS, 105), «Villig hjelper jeg» (BS, 71), 
«Min far» (BS, 111), «Jesu Kristi Kirke» (BS, 48) og 
«Jeg ønsker å være snill og god» (BS, 83).

Oppmuntre til å anvende (ved å synge en 
sang): Syng «Hold alle budene» (BS, 68–69), og 
be barna lytte etter løftene vi mottar når vi holder 
budene. Oppfordre dem til å fortelle hverandre 
hvordan de blir velsignet når de holder budene.

Uke 2: Jeg skulle respektere og tilbe Gud.

Oppmuntre barna til å forstå og anvende 
(ved å lese i Skriftene): Forklar at de tre første 
budene vår himmelske Fader ga Moses, lærer oss 
at vi skulle respektere og tilbe Gud. Skriv følgende 
setninger på tavlen. Skriv skriftstedhenvisningene 
på fire papirlapper.

 1. Du skal ikke ha andre guder      foruten meg. 
(2 Mosebok 20:3)

 2. Du skal ikke gjøre deg noe          .  
(2 Mosebok 20:4)

 3. Du skal ikke misbruke Herren din Guds 
navn          . (2 Mosebok 20:7)

 4. Kom i hu,           så du holder den hellig. 
(2 Mosebok 20:8)

Del barna inn i fire grupper. Gi hver gruppe en av 
skriftstedhenvisningene, og be dem lese skriftstedet 
og finne tilsvarende setning på tavlen. Be den første 
gruppen fylle ut det som mangler på tavlen og lede 
de andre barna i å gjenta setningen sammen. Drøft 
meningen i budet, og la barna foreslå hva de kan 
gjøre for å adlyde det. Skriv forslagene deres på 
tavlen. Gjenta med de andre tre gruppene. Opp-
muntre barna til å velge ett av forslagene på tavlen 
som de kan arbeide med gjennom uken.

Små grupper: Å dele 
barna i grupper kan være 
en effektiv måte å la 
flere barn ta aktivt del i 
leksjonen.

Respekter 
og tilbe  

Gud

Respekter 
andre

Hedre 
foreldre

Lørdag Villig  
hjelper jeg

Godhet begynner 
først med meg

Min farJesu Kristi  
Kirke
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Tips: De skrevne leksjo-
nene treffer kanskje ikke 
dine barns konkrete behov. 
Du forstår deres ferdig-
heter og omstendigheter, 
og kan tilpasse ideene til 
samlingsstunder for at de 
skal være virkningsfulle i 
din Primær.

Uke 3: Jeg må hedre mine foreldre.

Identifiser læresetningen (ved å lære et skrift-
sted utenat): Repeter kort budene barna lærte om 
forrige uke, og be noen barn fortelle hva de gjorde 
for å etterleve disse budene. Del barna i fire grup-
per, og gi én av ordstrimlene nedenfor til hver 
gruppe (se 2 Mosebok 20:12).

Be den første gruppen reise seg, gjenta ordene på 
sin ordstrimmel og sette seg. Den etterfølges av de 
andre gruppene i riktig rekkefølge. Be gruppene 
gi sin ordstrimmel til en annen gruppe, og gjenta 
aktiviteten til alle gruppene har lest hver ordstrim-
mel. Oppfordre alle barna til å reise seg og si budet 
sammen.

Oppmuntre til å anvende (ved en lek): Del 
barna i grupper. Be hver gruppe tenke på noe de 
kan gjøre for å hedre sine foreldre. Oppfordre hver 
gruppe til å mime og be de andre barna gjette hva 
de gjør. Når de gjetter riktig, ber du et av barna i 
gruppen skrive svaret på tavlen.

Uke 4: Jeg må respektere andre.

Identifiser læresetningen (ved å drøfte 
respekt): Fortell barna at en svært viktig person 
kommer til Primær i dag. Be barna demonstrere 
hvordan de kan vise denne personen respekt. La 
dem gjette hvem det kan være. Nynn «Jeg er Guds 
kjære barn» mens du fester en papirstjerne med 
nål på hvert barn. Forklar at hver eneste person er 
viktig og at vi skulle behandle alle med respekt. 
Fortell barna at flere av De ti bud lærer oss hvor-
dan vi skal respektere andre.

Oppmuntre barna til å forstå (ved å drøfte 
situasjonsstudier): Forklar at De ti bud lærer oss 
at vi ikke skal stjele eller lyve. Dette er én måte vi 
respekterer andre på. Lag noen situasjonsstudier 
(se UISK, 177) om situasjoner der barn står overfor 
et valg som angår ærlighet. Del barna i grupper, og 
gi hver gruppe noen situasjonsstudier. Be dem lese 
hver situasjonstudie og drøfte hvordan de kunne 
være ærlige i hver situasjon.

 Se etter anledninger til å vise 
kjærlighet til hvert barn. Når du viser 
kjærlighet til dem du underviser, blir 
de mer mottakelige for Ånden og mer 

begeistret for å lære (se UISK, 31).

så dine dager

Herren din  
Gud gir deg.

Hedre din far  
og din mor

må bli mange  
i det landet

Ordstrimler er tilgjengelige på sharingtime .lds .org
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Spørsmål: Å stille gode 
spørsmål vil inspirere til 
tankefulle svar fra barna. 
Unngå å stille spørsmål 
som bare krever et ja eller 
nei til svar.

Prestedømmets velsignelser 
er tilgjengelige for alle
«Alle som mottar dette prestedømme, mottar meg, sier Herren» (L&p 84:35).
Suppler ideene som gis her med noen av dine egne. Hver uke skulle du planlegge hvordan du vil 
(1) identifisere læresetningen, (2) hjelpe barna å forstå den og (3) hjelpe dem å anvende den. 
Spør deg selv: «Hva skal barna gjøre for å lære, og hvordan kan jeg hjelpe dem å føle Ånden?»

Uke 1: Verdige unge menn mottar prestedømmet når de er 12 år gamle.

Identifiser læresetningen (ved å se et bilde): 
Vis barna et bilde av Jesus Kristus som innstifter 
nadverden. Forklar at Kristus ga nadverden til sine 
apostler og til sine disipler i Mormons bok, og han 
ba dem fortsette å velsigne og dele ut nadverden 
etter at han var gått bort. Les 3. Nephi 18:5–6 sam-
men. Still barna spørsmål som: Hvem velsigner 
nadverden i vår tid? Hvem deler ut nadverden? 
Hvilken myndighet må en person ha for å velsigne 
og dele ut nadverden?

Oppmuntre barna til å forstå (ved å drøfte 
læresetningen): Forklar at prestedømmet er Guds 
makt til å tjene og velsigne folk på jorden. I de 
siste dager har Kristus lært oss at enhver mann kan 
ha prestedømmet så lenge han oppfyller to krav. 
Det første er å ha en bestemt alder. Be barna reise 
seg når de hører at du sier alderen da en gutt kan 

motta prestedømmet. Tell langsomt fra en til tolv. 
Fortell barna at det andre kravet er at gutten må 
være verdig. Forklar hva det betyr å være verdig, 
og forklar at både gutter og piker kan bruke «Mine 
evangelienormer» som hjelp til å vite hvordan de 
kan være verdige.

Oppmuntre til å anvende (ved å delta i en 
fysisk aktivitet): Del barna i grupper. Gi hver 
gruppe en norm fra «Mine evangelienormer». Be 
hver gruppe tenke på en enkel handling som repre-
senterer deres norm. Si noen ord for å identifisere 
en norm, og la gruppen som har fått den normen, 
reise seg og vise sin handling. Fortsett til alle grup-
pene har hatt en tur. Forklar at å etterleve disse 
normene hjelper gutter til å holde seg verdige til å 
bære prestedømmet og motta prestedømsordinan-
ser og piker til å holde seg verdige til å motta pres-
tedømsordinanser, som dåp og tempelordinanser. 

Uke 2: Vi mottar de frelsende ordinanser gjennom prestedømmet.

Identifiser læresetningen (ved en konkreti-
sering): La et barn holde en oppslått paraply. La 
noen barn stå under den. Sammenlign paraplyen 
med prestedømmet. Forklar at hvis det regnet, 
ville alle barna under paraplyen bli velsignet med 
å holde seg tørre, ikke bare den som holder den. 
På lignende måte har Gud gjennom sitt preste-
dømme sørget for en måte som alle hans barn kan 
bli velsignet på. Gjennom prestedømmet mottar vi 
de frelsende ordinanser, som gjør at vi kan vende 
tilbake og bo sammen med Gud igjen.

Tips: Vær fintfølende med 
hensyn til barnas familie-
situasjon. Understrek at 
prestedømmet velsigner 
alle, uansett kjønn, og 
at barn som ikke har en 
prestedømsbærer i hjem-
met, kan bli velsignet 
gjennom hjemmelærere, 
andre slektninger og ledere 
i Kirken. Konkretisering kan brukes for 

å skape interesse, vekke barnas 
oppmerksomhet eller introdusere 
et prinsipp i evangeliet.

Oktober
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Dåp

Å hjelpe barna å ta aktivt 
del i leksjonen vil bidra til at 
de oppfatter læresetningen 

det blir undervist i.

Oppmuntre barna til å forstå (ved hjelp av 
puslespill): Skriv hvert av de følgende ord eller 
uttrykk på separate lapper: dåp, bekreftelse, ordi-
nasjon til prestedømmet (for menn), tempelbegavelse 
og tempelbesegling. Klipp hvert papirark i biter til 
et puslespill. Forklar kort for barna hva en ordi-
nans er (en hellig seremoni eller handling som 
har åndelig betydning), og fortell dem at noen 

prestedømsordinanser 
er nødvendige for at vi 
skal kunne vende tilbake 
og bo sammen med vår 
himmelske Fader. Tegn 
fem trinn på tavlen, og 
sett et bilde av Jesus 
Kristus på det øverste. 
Del barna i fem grup-
per, og gi hver gruppe 
ett av puslespillene du 
har laget. Be dem sette 
sammen puslespillet og deretter fortelle resten av 
Primær hva de vet om ordinansen. La gruppene 
plassere sine ferdige puslespill i riktig rekkefølge 
på trinnene på tavlen.

Uke 3: Jeg kan motta styrke og kraft gjennom prestedømsvelsignelser.

Identifiser læresetningen (ved å drøfte lære-
setningen): Be barna rekke opp hendene og se på 
dem. Spør hvordan hendene deres hjelper dem å 
leke, arbeide og gjøre seg klar til å dra til kirken. 
Oppmuntre dem til å mime hvert svar. Deretter 
spør du hvordan folk kan bruke sine hender til 
å hjelpe andre. Forklar at prestedømsbærere kan 
bruke sine hender til å gi velsignelser som hjelper 
og styrker oss.

Oppmuntre barna til å forstå og anvende 
(ved å se bilder og dele erfaringer): Sett opp bilder 
av nadverden, dåp, bekreftelse, et barn som blir 
velsignet og salving av syke rundt om i rommet, 
og forklar hva som skjer på hvert bilde. Be barna 
tegne rundt begge hendene sine på et papirark og 
klippe dem ut. Be dem skrive navnet sitt foran på 
tegningen av hver hånd. Oppfordre dem til å feste 
en av sine papirhender ved et bilde som viser en 
velsignelse eller ordinans de har mottatt ved en 
prestdømsbærers hender. Velg noen hender, og 
oppfordre disse barna til å fortelle hva de føler med 
hensyn til hvordan prestedømmet har velsignet 

og styrket dem. 
Fortell beretnin-
gen om Jesus 
som velsigner 
barna fra 3. Nephi 
17:11–25. Plasser 
et bilde av Jesus 
sammen med barn 
foran i rommet, 
og be hvert barn 
feste den andre 
papirhånden sin 
ved bildet. Forklar 
at prestedømsbæ-
rere har myndig-
het til å handle i 
Jesu Kristi navn. 
De kan velsigne 
oss slik Jesus ville 
ha gjort hvis han 
var her.

Uke 4: Jeg kan reise til templet for å motta ordinanser for mine forfedre 
når jeg blir eldre.

Identifiser læresetningen og oppmuntre 
barna til å forstå (ved å fargelegge): Minn 
barna om at vi må motta visse prestedømsordi-
nanser før vi kan vende tilbake for å bo sammen 
med vår himmelske Fader. Be dem nevne noen 
av disse ordinansene. Forklar at mange har dødd 
uten anledning til å motta disse ordinansene, og 
de trenger vår hjelp. Fortell barna om en av dine 
forfedre som døde før han eller hun mottok disse 
ordinansene. Gi hvert barn et enkelt utkast til en 

person klippet ut av papir. Be dem tegne seg selv 
på den ene siden av papiret og et bilde av den av 
dine forfedre du fortalte dem om på den andre 
siden. (Hvis barna vet om en av sine forfedre som 
døde uten å motta prestedømsordinanser, kan de 
tegne den personen.) La dem gjenta denne ukens 
tema mens de holder papirpersonen sin opp foran 
seg. Be dem vise bildet av seg selv når de sier ordet 
«jeg», og bildet av den avdøde slektningen når de 
sier ordet «forfedre».

Gjennom 
 PRESTEDØMMET  

mottar vi de frelsende  
ordinanser.

Dåp

Bekreftelse

Ordinasjon til 
prestedømmet

Tempel
begavelse

Tempel
besegling

Ordstrimler er tilgjengelige 
på sharingtime .lds .org



November Jeg kan velge å være misjonær nå
«Og han sa til dem: Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen»  
(Markus 16:15).
Suppler ideene som gis her med noen av dine egne. Hver uke skulle du planlegge hvordan du vil 
(1) identifisere læresetningen, (2) hjelpe barna å forstå den og (3) hjelpe dem å anvende den. 
Spør deg selv: «Hva skal barna gjøre for å lære, og hvordan kan jeg hjelpe dem å føle Ånden?»

Uke 1: Jeg kan være misjonær ved å tjene andre.

Oppmuntre barna til å forstå (ved å rollespille): 
Les Matteus 25:34–40, og forklar at når vi tjener 
andre, tjener vi også vår himmelske Fader (se 
Mosiah 2:17) og at tjeneste vil gjøre oss lykkelige 
og hjelpe oss å 
bli i stand til å bo 
sammen med Gud 
igjen. La noen 
barn rollepille 
noen tjeneste-
gjerninger, som 
å gi mat til en 
som er sulten, bli 
venn med en som 
er ensom, eller 
besøke en som er 
syk. La de andre 
barna gjette hva 
som skjer i hvert 
rollespill. Vis et 
bilde av misjonærer. 
Spør hvordan misjonærene tjener Gud. Forklar at 
når vi hjelper andre, er vi også misjonærer.

Oppmuntre til å anvende (ved en lek): Lag et 
spillebrett med en sti laget av seks forskjellige far-
ger som fører til et bilde av Jesus. Lag et snurrehjul 
med seks fargede deler som stemmer med fargene 

på spillebrettet. 
På hver farge skri-
ver du navnet til 
en person som 
barna kan tjene, 
som mor eller far, 
en venn og en 
nabo. Velg et barn 
til å snurre hjulet 
og fortelle hvordan 
han eller hun kan 
tjene personen det 
peker på. Deretter 
lar du barnet flytte 
spillebrikken til 
neste rute som sva-

rer til fargen på snur-
rehjulet. La andre barn gjenta inntil spillebrikken 
kommer frem til bildet av Frelseren. Minn barna 
om at når vi tjener andre, tjener vi Gud. Syng «Når 
vi hjelper» (BS, 108).

Uke 2: Jeg kan være misjonær ved å være et godt eksempel.

Identifiser læresetningen (ved en konkretise-
ring): Før Primær lager du et byggverk av bygge-
klosser. Dekk det så barna ikke kan se det. (Hvis 
du ikke har byggeklosser, kan du tegne et bilde 
på tavlen og dekke tegningen med papir.) Beskriv 
det skjulte byggverket og hvordan du bygget det. 
Deretter gir du noen barn noen klosser og ber dem 
prøve å lage et byggverk som er likt det du bygget. 
Når de er ferdige, avdekker du ditt byggverk og 
bemerker forskjellen mellom de to. Be barna bygge 
på nytt mens de ser på ditt byggverk. Forklar at 
mye er lettere når man følger et eksempel.

Benytt anledninger til å oppmuntre barna til å 
tenke. Å utfordre dem med spørsmål som passer 

til alder eller situasjon, fremmer læring.

Leker og spill: Leker og 
spill sørger for variasjon i 
leksjoner og får barna til å 
samarbeide og underbyg-
ger det prinsipp i evange-
liet det blir undervist i på 
en morsom måte.
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Når jeg tjener min familie og 
andre, tjener jeg Gud.

Spillebrett og snurrehjul er tilgjengelig på sharingtime .lds .org
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Planlegg måter å fange 
barnas oppmerksomhet  
på i begynnelsen av en 
aktivitet. Eksempelvis vil 
barna i denne aktiviteten 
bli interessert når de er 
spent på hva som vil bli 
plukket ut av bagen.

Oppmuntre barna til å forstå og 
anvende(ved å høre historier og synge sanger): 
Vis bilder og fortell kort noen historier fra Skrif-
tene der unge mennesker var gode eksempler 
(for eksempel Daniel og hans venner som nektet 
å drikke kongens vin [se Daniel 1:5–16]; Sadrak, 
Mesak og Abed-Nego [se Daniel 3:4–29]; og  
Daniel i løvehulen [se Daniel 6]). Vis et bilde av 
misjonærer, og spør barna hvordan misjonærene er 
gode eksempler. Forklar at når vi er 
gode eksempler, er 
vi misjonærer fordi 
vårt eksempel kan 
hjelpe andre å ønske 
å lære mer om Jesus 
Kristus. Fortell om 

noen ganger du har sett at barn i deres menighet 
eller gren har vært gode eksempler.

Be barna synge «Mitt lille lys» (BS, 96). Mens de 
synger, lar du dem sende en sol laget av papir 
rundt i rommet. Hver gang musikken stopper, ber 
du barnet som holder solen, fortelle hvordan han 
eller hun kan være et godt eksempel (f.eks. ved å 
være snill, fortelle sannheten eller invitere venner 
til Primær).

Oppfordre alle barna til å lage sin egen papirsol 
med ordene «Jeg kan være et skinnende eksem-
pel» skrevet på. La barna holde solene sine opp 
mens de synger «Jeg er som en skinnende stjerne» 
(BS, 84), «Gud vil jeg skal være et solskinnsbarn» 
(BS, 38–39) eller «Mitt lille lys» (BS, 96).

Uke 3: Jeg kan lære mine venner om Jesus Kristus og hans kirke.

Identifiser læresetningen (ved en demonstra-
sjon): Håndhils på ett eller flere barn, og rollespill 
at du inviterer dem til Primær for å lære om Jesus. 
Be dem som mottar en invitasjon, om å invitere 
andre inntil alle barna har blitt invitert. Forklar at 
Herren ønsker at vi alle skal være misjonærer ved 
å lære våre venner om Jesus Kristus og hans kirke.

Oppmuntre barna til å forstå (ved å høre en 
historie): Fortell historien som president Spencer 
W. Kimball fortalte om en Primær-gutt som var en 
god misjonær: En mann på et tog ba gutten fortelle 
noe om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. 
Gutten sa frem alle trosartiklene. Mannen ble så 

imponert over at denne unge gutten visste hva han 
trodde på, at han reiste til Salt Lake City for å lære 
mer om Kirken (se Conference Report, okt. 1975, 
117–19; eller Lys over Norge, apr. 1976, 63). For-
klar at å lære trosartiklene kan hjelpe oss å være 
misjonærer nå.

Oppmuntre til å anvende (gjennomgå trosar-
tiklene): Lag 13 papirstrimler med et tall fra 1 til 
13 på hver. Del barna i grupper. La hver gruppe 
velge en papirstrimmel og arbeide sammen for å 
lære den trosartikkelen som stemmer med tallet. 
Når alle gruppene er klare, lar du dem fremsi den 
for de andre barna og deretter ta en annen papir-
lapp. Gjenta så mange ganger som tiden tillater.

Uke 4: Jeg kan forberede meg nå til å reise på heltidsmisjon.

Identifiser læresetningen (ved å se gjenstan-
der som har med misjonærarbeid å gjøre): Gjør 
i stand en liten bag eller koffert som inneholder 
gjenstander som heltidsmisjonærer bruker, som 
søndagssko, slips og Skriftene. Be noen barn ta 
gjenstandene ut av bagen og vise dem for de andre 
barna. Spør barna hvorfor man ikke blir forberedt 
til å være misjonær bare ved å ha disse sakene. 
Les Lære og pakter 84:62, og be barna lytte for å 
oppdage noe mer som enhver misjonær trenger 
(vitnesbyrd). Bær vitnesbyrd om hvor viktig det er 
å motta et personlig vitnesbyrd.

Oppmuntre barna til å forstå (ved å se bilder 
og besvare spørsmål): Hjelp barna å forstå de vik-
tige deler av et vitnesbyrd. Still ut bilder som fore-
stiller noen av disse delene (f.eks. at vår himmelske 
Fader elsker oss, at Jesus Kristus er vår Frelser, at 
Joseph Smith er en profet, at Jesu Kristi Kirke av 
Siste Dagers Hellige er Herrens sanne kirke, og 
at vi blir ledet av en levende profet). Still noen 

spørsmål om hvert bilde, f.eks.: Hva eller hvem er 
dette? Hva vet du om dette? Hvordan kan du styrke 
ditt vitnesbyrd om dette? Be barna nevne personer 
som de kan dele sitt vitnesbyrd med. Bær vitnes-
byrd om at når barna forteller andre hva de vet, vil 
deres vitnesbyrd vokse, og de forbereder seg til å 
reise på misjon.

Tips: Overvei å bruke 
det månedlige skriftstedet 
til å supplere leksjonen 
i samlingsstunden. Dere 
kan også gjerne stille ut 
det månedlige temaet i 
Primær-rommet.
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Jesus Kristus er Guds Sønn
«Se, jeg er Jesus Kristus, Guds Sønn. Jeg er verdens liv og lys» (L&p 11:28).
Suppler ideene som gis her med noen av dine egne. Hver uke skulle du planlegge hvordan du vil 
(1) identifisere læresetningen, (2) hjelpe barna å forstå den og (3) hjelpe dem å anvende den. 
Spør deg selv: «Hva skal barna gjøre for å lære, og hvordan kan jeg hjelpe dem å føle Ånden?»

Uke 1: Vår himmelske Fader sendte sin Sønn til jorden.

Identifiser læresetningen (ved å gjenta et 
aktivitetsvers): Gjenta følgende aktivitetsvers flere 
ganger med barna:

Vår himmelske Fader sendte sin Sønn til jorden.
Han kom som et lite barn. (vugg armene)
Han vokste opp som deg og meg. (bøy i livet og reis 

dere langsomt)
Fordi han elsket oss, (legg hendene over hjertet) døde 

han for oss. (sitt ned)
Fordi han oppsto, skal vi leve igjen! (reis opp igjen)

Forklar at i Skriftene forteller Jesus oss at han er 
Guds Sønn. Les Lære og pakter 11:28 høyt sam-
men. (Du kan be de yngste barna bare si «Guds 
Sønn» når du leser den delen av skriftstedet.)

Oppmuntre barna til å forstå (ved å tegne og 
lytte til en historie): La hvert barn tegne en scene 
eller en person fra historien om Jesu Kristi fød-
sel (f.eks. Maria, Josef eller hyrdene). Gjenfortell 
beretningen fra Lukas 2:4–17 og Matteus 2:1–12. 
Be barna holde opp bildene sine på passende tider 
under historien. Dere kan gjerne synge julesanger 
fra Barnas sangbok under denne aktiviteten (se side 
20–32). For forslag til hvordan man kan bruke 
musikk i undervisningen, se UISK, 170-172.

Uke 2: Jesus gikk frem i visdom og alder og i velvilje hos Gud og 
mennesker.

Identifiser læresetningen (ved å synge en 
sang og lære et skriftsted utenat): Still ut bilder 
som viser Kristus som utviklet seg fra nyfødt til 
barn og til voksen. Syng sammen «En gang var 
Jesus et lite barn» (BS, 34), og be barna forklare 
hva sangen lærer oss om Jesus. Hjelp barna å lære 
utenat Lukas 2:52 ved å bruke enkle bevegelser 
som forestiller hvordan Jesus vokste: I visdom (pek 
på hodet), i alder (bøy muskler) og i velvilje hos Gud 
(fold armene) og mennesker (vink til en venn).

Oppmuntre til å anvende (ved å lese skriftste-
der og delta i aktiviteter): Del rommet i fire områ-
der, og plasser ett av følgende skilt i hvert område: 
Jesus gikk frem i visdom – L&p 88:118; Jesus gikk 
frem i alder – L&p 89:20; Jesus gikk frem i velvilje 
hos Gud – L&p 88:63; Jesus gikk frem i velvilje hos 
mennesker – Salomos ordspråk 18:24. Forbered 
en enkel aktivitet for hvert område, som alderstil-
passede spørsmål om vår himmelske Fader og 
hans bud («visdom»), et målbånd for å måle hvert 

Å la barna delta i å 
fortelle historien vil holde 

dem oppmerksomme 
og engasjert.

I denne aktiviteten kan barna forholde seg til Jesus Kristus  
ved å forstå at han vokste slik de gjør.

Jesus gikk  
frem i 
alder

Jesus gikk 
frem i velvilje 

hos Gud

Desember
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barns høyde og papir til å tegne bilder på av 
sunn mat («alder») og historier fra Friend eller 
Liahona om vitnesbyrd og vennskap («i velvilje 
hos Gud» og «i velvilje hos mennesker»). Forklar 
at vi alle utvikler oss på samme måte som Jesus 
gjorde – «i visdom og alder og i velvilje hos Gud 

og mennesker» (Lukas 2:52). Del barna i fire grup-
per, og be en voksen føre hver gruppe til ett av 
skiltene, der de leser skriftstedet sammen og deltar 
i aktiviteten. Spill rolig musikk når det er tid for 
barna å gå til et annet skilt.

Uke 3: Jesus Kristus er verdens lys og liv.

Identifiser læresetningen (ved å gjøre en 
skriftstedaktivitet): Plasser bilder av Kristi fødsel 
og død på motsatte sider av rommet. Fortell barna 
at du vil lese noen skriftsteder som enten handler 
om tegn på Jesu fødsel eller tegn på hans død. Be 
barna vende seg og se på bildet som hører sammen 
med skriftstedene du leser. (Hvis deres Primær er 
liten, kan du gjerne la barna gå til bildene.) Les 
3. Nephi 1:15, 19, 21; 8:20, 22–23. Drøft hvordan 
Jesus Kristus bragte lys til verden. Be barna dekke 
øynene og tenke seg hvor vanskelig det kunne 
være hvis de måtte leve uten lys. Sammenlign 
disse utfordringene med dem vi ville møte hvis vi 
ikke hadde Jesu Kristi evangelium. Les Johannes 
8:12, og be barna lytte og finne ut hva vi må gjøre 
for ikke å vandre i mørket.

Oppmuntre barna til å forstå (ved å leke en 
gjettelek): Forklar at mange symboler hjelper oss å 
huske at Jesus er verdens lys. Noen av symbolene 
brukes i julen. Legg noen av disse symbolene (som 
stearinlys, en papirstjerne eller lys) i en pose. Be et 
barn om å ta ned i posen, føle på en av gjenstan-
dene uten å se på den, gjette hva det er og deretter 
vise den til de andre barna. Be barnet nevne noe 
som Jesus Kristus gjorde for å bringe lys inn i vårt 
liv. Gjenta med de andre gjenstandene.

Oppmuntre til å anvende (ved å tegne et bilde): 
Gi hvert barn en papirsol. La dem skrive eller tegne 
et bilde av en måte de vil følge Jesu Kristi lys på. 
Oppfordre dem til å vise papiret til sin familie.

Uke 4: Joseph Smith så og vitnet om Jesus Kristus.

Oppmuntre barna til å forstå (ved å åpne 
gaver): Pakk inn et bilde av Det første syn som en 
gave. Forklar at mange gir gaver for å feire fødsels-
dager. Spør hvem sin fødselsdag vi feirer i julen. 
Forklar at en annen viktig person har fødselsdag 
i desember. Innby et barn til å åpne gaven for å 
oppdage hvem denne personen er. Fortell barna at 
23. desember er Joseph Smiths fødselsdag. Drøft 
Det første syn, og forklar at vi mottok viktige gaver 
fordi Joseph Smith så og vitnet om Jesus Kristus. 
Skriv følgende på tavlen: «Gaver vi har mottatt 
fordi Joseph Smith så og vitnet om Jesus Kristus.» 
Gjør i stand fire store papirark, der en av følgende 
gaver er skrevet på hvert: «Vi har Mormons bok.» 
«Vi har den sanne kirke på jorden i dag.» «Vi har 
prestedømmet.» «Vi vet at vår himmelske Fader 
hører og besvarer våre bønner.»

Del barna inn i fire grupper. Gi hver gruppe ett av 
papirene, og be dem tegne et bilde av gaven. Be 
dem gi bildet som en gave til en annen gruppe. 
Oppfordre hver gruppe til å vise og forklare sin 
gave til de andre barna, og plassere bildet på 
tavlen.

Oppmuntre til å anvende (ved å vitne om Jesus 
Kristus): Få barna til å lukke øynene og tenke på 
en som de kan dele evangeliets gave med. Fortell 
dem at de kan være som Joseph Smith og vitne om 
Jesus Kristus.

Repetisjon: Desember 
er en god måned for repe-
tisjon. Overvei å gjenta en 
aktivitet fra en tidligere 
leksjon, oppfordre barna 
til å fortelle hvordan de 
etterlevde læresetningen 
gjennom uken, eller spørre 
dem hvordan de delte lære-
setningen med sin familie.

Gaver vi har mottatt 
fordi Joseph Smith så og 
vitnet om Jesus Kristus

Vi har  
Mormons bok

Vi har den  
sanne kirke på 
jorden i dag.

Vi vet at vår 
himmelske  

Fader hører og 
besvarer bønner.

Vi har 
prestedømmet.

Ordstrimler er tilgjengelige 
på sharingtime .lds .org

Tegning av solen er tilgjengelig 
på sharingtime .lds .org
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Hvordan bruke sang og 
musikk i Primær
Formålet med sang og musikk i Primær er å undervise barna i Jesu Kristi evangelium og hjelpe 
dem å lære å etterleve det. Primær-sanger gjør det morsommere å lære, de hjelper barna å lære 
og å huske evangeliets sannheter, og de innbyr Ånden til Primær.

Det følgende er teknikker som vil hjelpe deg å undervise barn i evangeliet gjennom musikk. 
Eksemplene vil hjelpe deg med sanger som er foreslått i dette utkastet. Se flere ideer i avsnit-
tene «Hvordan bruke sang og musikk i Primær» i utkastet for 2010 og 2011.

Undervis i evangeliet gjennom sang og musikk

Noen av de største leksjoner i Primær blir under-
vist gjennom sang og musikk. «Sang og musikk 
kan øke barns forståelse av prinsipper i evangeliet 
og styrke deres vitnesbyrd» (UISK, 172). Overvei 
å stille spørsmål om en sang for å hjelpe barna å 
forstå meningen. For eksempel: «Velg det rette» 
(Salmer, nr. 131) lærer oss at vi ikke blir etterlatt 
alene når det gjelder å ta avgjørelser i livet. Den 
hellige ånd vil veilede oss til å ta rettferdige valg. 
Tegn utkastet til tre VDR-skjold på tavlen, og skriv 
følgende spørsmål inni dem: «Hvem vil rettlede 
meg til å velge det rette?» «Når vil hjelp skinne 

over meg?» og «Hva blir jeg lovet når jeg velger 
det rette?» Pek på det første skiltet, les spørsmålet 
sammen, og be barna lytte mens du synger san-
gen, og reise seg når de hører svaret. Få dem til å 
synge svaret sammen med deg noen ganger. Dette 
vil hjelpe dem å forbinde ordene med melodien. 
Gjenta med de andre spørsmålene. Drøft uttrykk 
eller ord som kan være vanskelige å forstå for 
barna. Syng hele sangen, og minn barna på at når 
de synger den, vitner de om at Den hellige ånd vil 
hjelpe oss hvis vi lytter og tar riktige valg.

Involver alle barn i musikkaktiviteter

Barn i alle aldre og med forskjellige ferdigheter 
reagerer positivt på musikk og liker å delta i 
musikkaktiviteter. Rytmen i sangene hjelper barn 
å huske hva de synger og budskapet i teksten. Når 
dere synger «Vær alltid tro» (BS, 81, kan du over-
veie å variere sangens tempo og volum. Overvei å 
lære dem musikkuttrykk som legato (langsomt og 
jevnt) og stakkato (hurtig og støtvis) og la barna 
synge på begge måter.

Barn er også glad i å delta med bevegelser, som å 
klappe takten eller gjøre håndbevegelser som pas-
ser til teksten. I sangen «En klok mann og en dum 
mann» (BS, 132) vil håndbevegelser hjelpe barna å 
fokusere på teksten. Dere kan også bruke bevegel-
ser når dere synger «Nephis mot» (BS, 64-65). Be 
f.eks. barna late som de holder et skjold med den 
ene armen når de synger «Jeg vil gå», late som de 
holder et sverd over hodet når de synger «Jeg vil 

Still spørsmål: Bruk 
spørsmål for å engasjere 
barna. Spørsmål bidrar til 
at barna konsentrerer seg 
om å lytte og forstår evan-
geliets prinsipper bedre 
(se BS, 149). Husk å stille 
spørsmålene slik at barna 
kan oppdage svaret når de 
synger sangen.

Underbygg prinsipper 
i evangeliet: Å presen-
tere sang og musikk i 
samlingsstunden bidrar til 
å underbygge prinsippene 
som Primærs president-
skap underviser i. «Sang 
og musikk er et utmerket 
middel til å innby Herrens 
ånd til dine leksjoner. 
Musikk hjelper oss å 
uttrykke følelser som kan 
være vanskelige å uttrykke 
gjennom det talte ord» 
(Teaching Guidebook 
[2001], 10).
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Tips: Oppmuntre barna 
til å synge Primær-sanger 
på familiens hjemmeaf-
ten, under skriftstudium 
og ved andre passende 
anledninger.

gjøre det Herren har befalt», og gå på stedet når de 
synger «Jeg vet at Herren hjelper meg, jeg følge vil 
hans vei.» Be barna selv foreslå passende bevegelser 

for enhver sang (noen bevegelser passer kanskje 
ikke for programmet på et nadverdsmøte).

Repeter sanger for å underbygge prinsipper i evangeliet

Når du lærer barna en sang, trenger du å repetere 
den ofte for at de skal lære den. Du trenger også 
å repetere sangene gjennom året for at barna skal 
ha dem friskt i minnet. Når du har lært barna en 
sang, gjentar dere den og synger den på mange 
morsomme måter. Fortsett å synge sanger også 
etter nadverdsmøteprogrammet så barna vil huske 
dem. Overvei å skrive sangene som du ønsker 
barna skal repetere, på forskjellige gjenstander 
(f.eks. blomster i en krukke, papirfisk i en dam, 
fjær på en kalkun, blader på et tre eller hjerter 
festet rundt om i rommet). Be barna velge én 
 gjenstand om gangen og så synge sangen. Her 
 følger flere ideer til hvordan man kan repetere 
 sanger (visuelle hjelpemidler er tilgjengelige på  
sharingtime.lds.org):

• Sangterning: Lag en terning med en forskjellig 
bevegelse skrevet på hver side. Be et barn trille 
terningen for å se hvilken bevegelse de skal 
gjøre mens de synger.

• Piker synger/Gutter synger: Lag et bilde av en 
gutt og et bilde av en pike, og lim eller fest 
dem på to forskjellige pinner. Mens dere repe-
terer sangen, veksler du på bilder for å vise 
hvem som skal synge. Dette gjør at barna er 
aktivt engasjert.

• Syngende dukker: Kopier og klipp ut en av illu-
strasjonene på side 63 i barnestueboken, Se 
deres små, og la alle barna få fargelegge det. 
Lim eller tape hver illustrasjon til en papirpose 
for å lage dukker. Be barna synge sammen med 
dukkene sine.

• I kurven: Be et av barna kaste en bønnepose 
eller noe sammenkrøllet papir opp i en kurv. 
Hvis han eller hun klarer det på første forsøk, 
lar du barna synge verset én gang. Hvis det 
må to forsøk til, lar du dem synge verset to 
ganger osv.
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Hvordan undervise barn med 
funksjonshemninger
Frelseren forkynte: «Alle dine barn skal være undervist av Herren, og stor skal dine 
barns fred være» (3 Nephi 22:13).
Primær-ledere har et viktig ansvar for å undervise alle barn, også funksjonshemmede, i Jesu 
Kristi evangelium. Primær er et sted der alle barn skulle være velkomne, føle seg elsket, bli styr-
ket og inkludert. I denne atmosfære er det lettere for alle barn å forstå vår himmelske Faders og 
Jesu Kristi kjærlighet og føle og gjenkjenne Den hellige ånds innflytelse.

Hvert barn er dyrebart for Gud. Alle trenger kjærlighet, respekt og støtte.

Rådfør deg med andre når du går inn for å dekke 
behovene til funksjonshemmede barn i din Primær.

 1. Rådfør deg med barnets foreldre. Forel-
drene kjenner vanligvis sitt barn bedre enn alle 
andre. De kan forklare deg hvordan du kan til-
rettelegge undervisningen for å dekke barnets 
behov, hvor lenge det kan være oppmerksomt, 
og hvordan han eller hun liker best å lære. 
Noen barn reagerer for eksempel spesielt bra 
på musikk, andre på historier, bilder, Skriftene 
eller bevegelser. Bruk mange forskjellige under-
visningsmetoder, men forsikre deg om at du 
benytter metodene som hvert barn lærer best 
ved.

 2. Rådfør deg med andre ledere og lærere i 
Primær. Be og samarbeid for å finne måter  
å hjelpe hvert barn til å lære om Jesu Kristi 
evangelium og føle seg elsket.

 3. Rådfør deg med menighetsrådet. Preste-
dømsledere og ledere i andre hjelpeorganisasjo-
ner kan ha tanker om hvordan man kan hjelpe 

barn med spesielle behov. I en menighet tilbød 
høyprestenes gruppe å sørge for en «bestefar 
for Primær» hver uke til å sitte sammen med 
en gutt med autisme. (Det ideelle er at det er 
samme person hver uke.) Dette hjalp gutten 
å samle seg om leksjonen og føle seg elsket.

Eldste M. Russell Ballard har sagt: «Det skulle være 
klart at de av oss som er blitt betrodd dyrebare 
barn, har fått en hellig, edel forvaltning. For vi er 
de som Gud har utpekt til å omgi vår tids barn 
med kjærlighet, troens ild og en forståelse av hvem 
de er» («Dine barns fred skal være stor», Ensign, 
apr. 1994, 60).

Noen funksjonshemmede 
barn reagerer bra på 

visuelle stikkord. Bruk 
slike tegn som vises her 
for å indikere at det er 

tid for bønn, for en stille 
stund eller sangstund.

For mer informasjon 
om hvordan man hjelper 
barn med spesielle behov, 
se Undervisning, intet 
større kall, 38–39, og 
disabilities .lds .org.

Tilpass leksjoner: Det 
kan være nødvendig å til-
passe samlingsstunden for 
funksjonshemmede barn. 
Se sharingtime .lds .org for 
å se noen eksempler på 
hvordan dette gjøres.

Figurer er tilgjengelige på sharingtime .lds .org
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I Have a Body like 
Heavenly Father’s


I have two feet like 
Heavenly Father.


I have two hands like
Heavenly Father.


I have a face like 
Heavenly Father.


Jeg har en kropp som ligner 
min himmelske Faders


Jeg har et ansikt 
som ligner min 


himmelske Faders.


Jeg har to hender 
som ligner min 


himmelske Faders.


Jeg har to føtter som ligner 
min himmelske Faders.








v
e


n
n


li
g


h
e


t







e
ls


k
 


h
v
e


ra
n


d
re







fr
is


te
t







fø
lg


e







lærte 
oss







k
jæ


rl
ig


h
e


t







ly
tt


e







g
jø


r 
o


g
 s


ie
r







ta
n


k
e







v
e


n
n


li
g


h
e


t







e
ls


k
 


h
v
e


ra
n


d
re







fr
is


te
t







fø
lg


e







lærte 
oss







k
jæ


rl
ig


h
e


t







ly
tt


e







g
jø


r 
o


g
 s


ie
r







ta
n


k
e













Gå på 


stedet


Svai fra 


side til 


side


Nynn Reis opp
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