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Boken inneholder leksjoner for barn som har fylt tre år innen 1. januar. Lærere kan også
tilpasse stoffet for barn i alderen atten måneder til tre år. Hvis barn under tre år er tilstede i
Primærforeningen, skulle de være i en Barnestue-klasse adskilt fra treåringene – med-
mindre wardet/grenen er svært liten. Hvis det er flere enn åtte til ti barn i samme alder i
wardet/grenen, kan klassen deles.

Lærere for Barnestue-barn oppfordres til å lese «Tilpasning av stoffet til bruk i Barnestuen»,
som begynner på s. IX, i tillegg til denne delen.

Ledere og lærere skulle be om Åndens veiledning og avgjøre hvordan det er mest hensikts-
messig å organisere klassene og bruke bokens leksjoner og aktiviteter for å dekke behovet
til wardets/grenens barn.

KLASSEN FOR 
TREÅRINGER Barn som har fylt tre år innen 1. januar, utgjør klassen for treåringer.

Formål

Formålet med klassen for treåringer er å hjelpe barna å få en forståelse av og kjærlighet til
vår himmelske Fader og Jesus, bli engasjert i positive erfaringer i Primærforeningen og
utvikle sitt egenverd.

Bønn

Hver klasseperiode skulle innledes og avsluttes med bønn av et barn. Åpningsbønnen
holdes i alminnelighet i begynnelsen av leksjonsperioden, og avslutningsbønnen ved
avslutningen av den. Lær barna å holde korte, enkle bønner. Hjelp dem om nødvendig.

Timeplan

Denne klassen er en gradvis overgang fra Barnestue-klassen til regulær Primær-undervis-
ning. I første del av året kan det være ønskelig å holde separate samlings- og aktivitetsstun-
der i treåringenes eget klasserom. Resten av året kan de ha samlingsstund sammen med
de andre Primær-barna. Barnas modenhet i klasseromssituasjonen avgjør når klassen skal
gjennomføre forandringen. Iaktta barna for å finne ut når de er rede, og rådfør deg med
Primærforeningens presidentskap for å avgjøre når forandringen skal innføres. Treåringene
kan ha felles åpning eller avslutning sammen med de øvrige Primær-barna gjennom hele
året.

Primær-tiden er i alminnelighet 1 time og 40 minutter. Åpning eller avslutning varer
20 minutter, med 5 minutters pause for å gå til klasserommene. Hvis treåringene
har samlingsstund i sitt eget klasserom, er klasseperioden 75 minutter. Følgende forslag
til timeplan kan tilpasses etter lokale behov.

Velkomst 10–15 minutter
Undervisningsperiode 25–30 minutter
Samlings- og aktivitetsstund 20–25 minutter
Avslutning 10–15 minutter

Når treåringene har felles samlingsstund med de øvrige Primær-barna, er klasseperioden
40 minutter og består av undervisningsperioden og en kort velkomst og avslutning.

Velkomst: Formålet med velkomstperioden er å la barna snakke og være sammen med
læreren og hverandre i en uformell atmosfære. Barna vil føle seg tryggere og være mer posi-
tive til å være i Primærforeningen hvis de føler at de kan bevege seg fritt i denne perioden.

Boken som undervisningsgrunnlag
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Hjelp barna å føle seg velkomne og vel til pass i klassen. Vis dem varme, kjærlighet og
respekt ved ord og handling. Snakk om barnas behov og interesser. Passende samtale-
emner kan innbefatte:

• Noe som nylig har skjedd i barnas liv, f.eks. at de har fått et nytt barn i familien, eller at de
har vært på en familieutflukt.

• Spesielle ferie- eller fridager.

• Været.

• Spesielle observasjoner i naturen.

• Manerer som f.eks. å lytte, dele eller oppføre seg pent.

• Gode gjerninger.

Fingerleker, bøy og tøy-øvelser og sanger kan også inngå i denne perioden for å hjelpe
barna å komme over rastløshet.

Undervisningsperioden: Følg hovedpunktene i hver leksjon og tilpass stoffet til klassen
slik du finner det nødvendig. Fokuser på barnas forståelse og interesser. Velg historier og
aktiviteter som best kan undervise barna om leksjonens viktige prinsipper. Fra «Berikende
aktiviteter» velger du hva som helst av det du mener vil passe godt for barna i klassen.
Bruk disse aktivitetene når som helst du ønsker under leksjonen. Barna lærer fort gjennom
repetisjon, så du kan gjerne bruke den samme aktiviteten, sangen, historien eller det
samme skriftstedet mer enn én gang under en leksjon eller i senere leksjoner.

Bruk leksjonene i rekkefølge, med unntak av leksjon 45 og 46 (jul og påske).

Samlings- og aktivitetsstund: Når barna har samlingsstund i klassen i stedet for sammen
med de øvrige Primær-barna, brukes aktivitetene i leksjonene og i «Berikende aktiviteter» til
samlingsstunden. Du kan gjerne gjenta barnas favorittaktiviteter fra foregående leksjoner.
Sett av tid til å synge Primær-sanger (se «Musikk i klasserommet», s. VII). Oppmuntre barna
til å delta og til å gi hverandre del i sine idéer og tanker.

Etter at treåringene har begynt å ha felles samlingssstund med de øvrige Primær-barna,
kan de fra tid til annen bli bedt om å fremføre noe i samlingsstunden. Planlegg en enkel
fremføring innenfor evangeliet hvor alle barna i klassen deltar. Du kan:

• Hjelpe barna å rollespille en historie eller situasjon fra en leksjon.

• La barna bruke bilder for å fortelle en historie fra en leksjon.

• La barna fremsi et skriftsted eller fremføre en tanke om et prinsipp i evangeliet.

• La barna synge en sang om det prinsippet det undervises i.

Avslutning: Repeter og oppsummer hovedprinsippene i leksjonen. Nevn spesielt ett eller to
korte skriftstedutdrag fra leksjonen, og fremhev hovedidéene slik at barna vil være istand
til å gjenfortelle dem hjemme. Innby et barn til å holde en avslutningsbønn.

LEKSJONS-
FORBEREDELSE Første betingelse for en vellykket undervisning av små barn er å kjenne dem og være glad i

dem. Lær deg barnas navn og bruk navnet når du snakker til dem. Engasjer deg personlig
sammen med dem og gjør deg kjent med deres liv. Se etter muligheter til å engasjere dem i
leksjonene og gjøre leksjonene personlig relevante for dem. Vis på passende måte kjærlig-
het og interesse for alle barna i klassen.

Neste betingelse er å være forberedt. Begynn å forberede hver leksjon minst en uke på
forhånd. Les hele leksjonen, be deretter om Åndens veiledning og studer den for å avgjøre
hvordan du best kan undervise barna om prinsippene. Velg berikende aktiviteter for å supp-
lere aktivitetene i selve leksjonen og holde barna interesserte og engasjerte. Planlegg flere
typer aktiviteter, og bruk dem fleksibelt for å dekke barnas behov. Sørg for å kunne leksjonen
så godt at du ikke behøver å lese fra boken, og ha øyekontakt med barna så mye som
mulig. Be ofte mens du forbereder de enkelte leksjonene, og søk Åndens veiledning mens
du forbereder deg og underviser.
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UNDERVISNINGEN Samtidig som du underviser barna i evangeliets prinsipper, skulle du fremelske barnas
kjærlighet til evangeliet. Følgende forslag kan hjelpe deg å gjøre Primær trivelig for barna
i klassen:

• Gi barna mange anledninger til å snakke og delta.

• Lytt når barna snakker, og forsøk å svare positivt, men riktig.

• Vær entusiastisk. Hvis læreren liker seg i Primær, vil barna like seg i Primær.

• Snakk med vennlig stemme.

• Vær tålmodig, vennlig og kjærlig, spesielt når barna er trette eller rastløse.

• Vis positiv oppmerksomhet overfor god oppførsel og overse negativ oppførsel så langt
det er mulig.

• Forbered flere typer aktiviteter og bruk dem fleksibelt for å dekke barnas behov. Små
barn har ikke evne til å konsentrere seg lenge av gangen og trenger å bevege seg ofte.

• Forsøk å avlede barnas oppmerksomhet når det oppstår diskusjon.

• Husk at små barn elsker historier, visuelle hjelpemidler, musikk og bevegelse. De liker
å gjenta aktiviteter og sanger ofte, spesielt det de kan godt.

MUSIKK 
I KLASSEROMMET Hver eneste leksjon i denne boken inneholder sanger for å underbygge undervisningen i

evangeliet. Du behøver ikke ha musikkferdigheter for å gjøre sangen morsom og meningsfylt.
Barna vil ikke ha noen oppfatning av om du synger godt eller ikke, bare at du liker å synge.
Lær hver sang godt, og øv på dem som en del av leksjonsforberedelsen.

Gjentagelse er den beste måten å lære barna sangene på. Du kan bruke den samme
sangen flere ganger under en leksjon. Enkle bevegelser kan bidra til å engasjere barna i en
sang. Hvis barna kan en sang godt og liker å synge den, kan dere synge den ofte i under-
visningsperioden eller samlings- og aktivitetsstunden.

Slik går du frem for å lære barna en ny sang eller et aktivitetsvers:

• Lær sangen eller aktivitetsverset utenat før undervisningsperioden.

• Introduser nye sanger eller aktivitetsvers ved å synge eller fremsi teksten for barna.
Overdriv bevegelsene, hvis det er angitt noen.

• Innby barna til å synge eller si ordene sammen med deg. De vil ikke få med seg ordene
umiddelbart, men hvis du gjentar sangen flere ganger, vil de lære den.

• Gå langsomt frem så barna forstår ordene og bevegelsene.

• Bruk visuelle hjelpemidler av og til til å fremføre en sang eller et aktivitetsvers. Barna viser
større oppmerksomhet og lærer bedre når de har noe å se på.

• Kort ned på sangen eller aktivitetsverset hvis barna blir rastløse. Hvis en sang eller et
aktivitetsvers har litt lengde, kan du gjerne hjelpe barna å gjøre bevegelsene mens du
synger eller fremsier teksten alene.

Små barn vil ikke alltid ha lyst til å synge sammen med deg, men de vil like å delta ved å
lytte til sangen.

VISUELLE 
HJELPEMIDLER Visuelle hjelpemidler er viktig i undervisning av små barn. Bilder, utklippsfigurer, gjenstander

og andre visuelle hjelpemidler kan fange og holde på barnas oppmerksomhet og hjelpe
dem å huske det du underviser om.

Bildene og utklippsfigurene som angis i leksjonene, følger med boken. Under «Forbere-
delse» i hver leksjon er bildene som skal benyttes, oppført med tittel og nummer. Numrene
i parentes er en identifikasjon av bildet (eller et tilsvarende) i bildesettet Evangelisk kunst
(34730 eller 34735) og i møtehusets bibliotek. Under «Forberedelse» er også hver utklipps-
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figur oppført med identifikasjonsnummer i boken og innenfor Primærforeningens visuelle
hjelpemiddel-sett (33239-33250 eller 08456) som inneholder tilsvarende figurer.

Gjenstander er gode visuelle hjelpemidler, spesielt hvis det er velkjente ting som barna kan
ta på og holde. Når du forteller en historie fra Skriften, bruker du dine egne standardverker
eller et sett fra møtehusets bibliotek som visuelle hjelpemidler.

SPESIELLE 
RETNINGSLINJER 
FOR FUNKSJONS-
HEMMEDE BARN Frelseren er et eksempel for oss på hvordan vi skal vise medfølelse for funksjonshemmede.

Da han besøkte nephittene etter sin oppstandelse, sa han:

«Er det noen syke blant eder? Bring dem hit. Har I noen som er lamme, blinde, halte,
krøplinger, spedalske, som har sott eller er døve eller lider på noen måte? Bring dem hit,
og jeg vil helbrede dem, for jeg har medlidenhet med eder» (3. Nephi 17:7).

Som Primær-lærer har du et utmerket utgangspunkt for å vise medfølelse. Selv om du
sannsynligvis ikke har opplæring i å gi profesjonell hjelp, kan du som lærer forstå og styrke
funksjonshemmede barn. Omtanke, forståelse og et ønske om å innlemme hvert eneste
klassemedlem i lære-aktivitetene er nødvendig.

Funksjonshemmede barn kan røres av Ånden uansett hvilket forståelsesnivå de befinner
seg på. Selv om enkelte barn ikke vil kunne være tilstede hele Primær-perioden, har de
behov for muligheten til å delta en kort tid for å føle Ånden. Det kan være nødvendig å ha
en ledsager som er følsom for et barns behov, sammen med barnet i Primær-perioden i
tilfelle barnet trenger å komme bort fra hele gruppen en stund.

Noen klassemedlemmer vil kanskje ha en utfordring i form av lærevansker, syns- eller
hørselsvekkelse, mental tilbakeståenhet, språk- eller talevansker, adferds- og tilpasnings-
problemer, mental sykdom, bevegelses- og mobilitetsproblemer, eller kroniske helsepro-
blemer. Noen synes kanskje språket eller kulturen er ukjent og vanskelig. Uansett barnas
individuelle situasjon har de alle det samme behovet for å føle seg elsket og akseptert, for
å lære evangeliet, føle Ånden, delta på en god måte og tjene andre.

Følgende retningslinjer kan være nyttige når du underviser funksjonshemmede barn:

• Se lenger enn til funksjonshemmingen og gjør deg kjent med barnet. Vær naturlig,
vennlig og varm.

• Gjør deg kjent med barnets sterke sider og utfordringer.

• Gjør alt du kan for å lære klassemedlemmene om ansvaret de har for å vise respekt for
alle i klassen, og minne dem ofte om dette. Det kan bli en Kristus-lik lære-erfaring for
hele klassen å hjelpe et funksjonshemmet klassemedlem.

• Finn frem til de beste metodene for å undervise barnet ved å konsultere foreldrene, andre
familiemedlemmer og, når det er aktuelt, barnet selv.

• Før du kaller på et funksjonshemmet barn til å holde bønn eller delta på annen måte,
skulle du spørre hva han eller hun føler for å delta i klassen. Fremhev hvert barns evner
og talenter, og let etter måter å få den enkelte til å føle seg trygg på å delta.

• Tilpass leksjonsmaterialet og omgivelsene slik at det dekker det enkelte funksjons-
hemmede barns behov.



BARNESTUE-
KLASSEN Hvem kan være tilstede

Barn som er minst 18 måneder, men ikke har fylt 3 år 1. januar, kan begynne i Barnestuen.
Foreldrenes skjønn legges til grunn. Minst to lærere kalles til hver Barnestue-klasse.
Hvis lærerne ikke er mann og hustru, skulle de være av samme kjønn. Begge lærerne skulle
være i klassen under hele Primær-perioden.

Formål

Formålet med Barnestue-klassen er å skape et trygt, organisert sted hvor småbarn kan øke
sin forståelse av og kjærlighet til vår himmelske Fader og Jesus Kristus, høste positive
erfaringer i kirken og utvikle sitt egenverd. Barnestue-klassen er småbarnas første erfaring
i Kirken med å bli undervist i evangeliet og forholde seg til andre barn og voksne.

Omgivelsene

Barnestue-rommet skulle være rent, muntert og innbydende, og ligge i nærheten av
et toalett om mulig. Barnestue-rommet kan inndeles i adskilte områder for lek (hvis mulig
på et teppe), lesing eller aktiviteter og leksjonsundervisning. Lekene skulle være rene,
trygge og i god stand.

Timeplan

Barnestuen varer i alminnelighet 1. time og 40 minutter. Denne tiden skulle deles inn i flere
forskjellige perioder, og hver periode understreker leksjonens formål.

Prøv å planlegge leksjoner som følger det samme opplegget hver uke. Barn føler seg
trygge når det er en fast rutine og kjente overganger fra en aktivitet til en annen. Følgende
forslag til opplegg kan tilpasses lokale behov:

Velkomst
Leketid: 35 minutter
Fellesstund: 10 minutter
Musikkstund: 10 minutter
Spisetid: 10 minutter
Leksjon: 10 minutter
Aktivitet: 15 minutter
Avslutning: 10 minutter

Barnestue-barna går ikke til samlingsstunden eller åpningen eller avslutningen i Primær.

Velkomst: Hils på hvert enkelt barn ved navn etter hvert som de kommer til Barnestuen.

Hjelp hvert barn å føle din kjærlighet og vår himmelske Faders kjærlighet. Svak musikk
kan skape en ærbødig, innbydende atmosfære. Opptak av sanger fra Barnas sangbok er
tilgjengelige på lydkassett (52428) og CD (50428).

Leketid: La barna leke fritt med leker, puslespill, bilder eller bøker. Oppmuntre hvert
av barna til å velge bare én leke av gangen å leke med, og legge den tilbake på riktig sted
før de velger noe annet. Ikke tving et barn til å dele med andre hvis han eller hun ikke
ønsker det. Mange barn i denne aldersgruppen er ikke følelsesmessig eller sosialt rede til
å dele med andre. Vær tilgjengelig for barna, men grip ikke for mye inn i leken. Hjelp
barna å legge vekk lekene når leketiden er over.

Du kan gjennomføre spesielle aktiviteter i denne perioden (se «Aktiviteter og leker for
Barnestuen», s. XIV– XVIII), men forlang ikke at barna skal delta.

Tilpasning av boken til bruk
i Barnestuen

IX
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Fellesstund: Samle barna for at de skal synge en sang og forberede seg til å be. En liste
over mulige bønnesanger finnes på side 152 i Barnas sangbok. Innby et barn til å be.
Lær barna å holde korte, enkle bønner. Hjelp dem etter behov. Etter bønnen lar du barna
snakke og være sammen med lærerne og hverandre på en uformell måte. Vis dem
kjærlighet, varme og respekt ved ord og handling. Vær fintfølende og fleksibel. Snakk om
barnas behov og interesser. Passende samtaleemner kan innbefatte:

• Noe som nylig har skjedd i barnas liv, f.eks. at de har fått et nytt barn i familien, 
eller at de har vært på en familieutflukt.

• Spesielle ferie- eller fridager.

• Været.

• Spesielle observasjoner i naturen.

• Sosiale ferdigheter som å lytte, dele med andre eller ha gode manérer.

• Gode gjerninger.

Aktivitetsvers, bøy- og tøy-øvelser kan også inngå i denne perioden for å hjelpe barna
å komme over rastløshet.

Musikkstund: Sang og musikk kan brukes når som helst i Barnestuen for å skape muntre,
hyggelige omgivelser, undervise i budskap i evangeliet og skape variasjon for barna
(se «Musikk i Barnestuens klasserom», s. XIX–XX). Barn liker å synge de samme sangene
uke etter uke. Barnestue-ledere og -lærere skulle ha et eksemplar av Barnas sangbok.
Andre kan bli bedt om å hjelpe til med musikken i Barnestuen.

Spisetid: Fastsett spisetiden slik at den dekker barnas behov. Penger til forfriskninger
skulle gå over Primærs budsjett. Fordi barna får litt å spise hver uke i Barnestuen,
skulle lærerne spørre foreldrene om det er noe de ikke vil at barna deres skal spise
(se Kirkens instruksjonshåndbok, bok 2: Ledere i prestedømmet og hjelpeor-
ganisasjonene [1999], s. 239). Hjelp et barn å velsigne maten før den serveres.

Leksjon: Leksjonene i denne boken er beregnet på barn på treårsnivå, men mange
aktiviteter i leksjonene og under «Berikende aktiviteter» passer for mindre barn. Hver
leksjon inneholder også en del kalt «Flere aktiviteter for de yngste». (Vær oppmerksom på
at nødvendig materiell og forberedelse til tilleggsaktivitetene ikke er oppført under
«Forberedelse» i leksjonene. Les nøye gjennom beskrivelsen av hver aktivitet som du
ønsker å bruke, for å være sikker på at du har alt du trenger.)

Tilpass leksjonene til barna i Barnestuen. Når du tilpasser leksjonene, må du huske
ydmykt å overveie barnas forståelse og interesser. Aktiviteter skulle være korte og varierte,
for du kan ikke holde oppmerksomheten lenge hos barn på denne alderen. Barn lærer
ved gjentakelse, så du kan gjerne gjenta en aktivitet under leksjonen eller i senere leksjoner.
Ytterligere hjelp til å undervise småbarn finnes under «Leksjonsforberedelse», «Under-
visningen», «Musikk i klasserommet» og «Visuelle hjelpemidler» på sidene VI–VIII.

Aktiviteter: Velg aktiviteter som å fargelegge, lage gjenstander av formingsleire, rollespill,
leker osv. (se «Aktiviteter og leker for Barnestuen», s. XIV–XVII) som vil underbygge
budskapet i evangeliet, lære barna å dele med hverandre og sørge for kreativitet. Vær ikke
bekymret om de minste ønsker å vende tilbake til lekene.

Avslutning: Hjelp barna å rydde vekk alle leker og annet materiell. Repeter deretter
kort og oppsummer det budskapet i evangeliet leksjonen inneholdt. Hjelp et barn å holde
avslutningsbønn.

HVORDAN FORBE-
REDE BARNA 
TIL BARNESTUEN Noen uker før et barn begynner i Barnestuen, skulle førsterådgiver i Primærforeningens

presidentskap gi barnets foreldre et eksemplar av oppfølgningslisten på s. XI og avtale et
møte mellom foreldrene og Barnestue-lærerne.



1. Fortell barnet om Barnestuen minst to uker 
før han/hun skal dit for første gang.

2. Ordne med at barnet får møte Barnestue-
lærerne en uke eller to før han/hun skal i
Barnestuen for første gang.

3. Ordne med at barnet ditt får møte noen av de 
andre barna i Barnestuen.

4. Si noe positivt om Barnestuen hele uken før  
barnet begynner i Barnestuen.

5. Ta med deg barnet for å se på Barnestue-
rommet når ingen andre er der.

6. Minn barnet dagen før om at Barnestuen 
begynner i morgen.

7. Gi barnet rikelig med tid til å bli ferdig første 
dagen han/hun skal i Barnestuen. Ikke skynd
på ham/henne.

8. La alle barnets leker bli igjen hjemme.

9. Ta hånd om barnets stell og matbehov før du 
tar ham/henne med til Barnestuen. Et barn
som trenger bleieskift, vil bli brakt tilbake til
en av foreldrene.

10. Kom presis til Barnestuen.

11. Forsikre barnet om at du vil komme tilbake 
senere. Kom straks tilbake for å hente barnet
etter Barnestue-perioden.

12. Bli igjen i Barnestuen sammen med barnet 
de første gangene hvis han/hun er redd.

13. Gi Barnestue-lærerne beskjed om hvilken 
klasse du vil være i under Barnestue-perio-
den, slik at de kan bringe barnet til deg hvis
det oppstår et problem.

14. Informer Barnestue-lærerne hvis barnet har 
et uvanlig problem som f.eks. matallergi.

15. Snakk med barnet om det som har skjedd 
i Barnestuen på en positiv, varm måte. Pass
på å si noe godt om Barnestue-klassen og
lærerne.

16. Husk at kjærlighet og tålmodighet vil gjøre 
Barnestuen til en god erfaring for barnet ditt.

• Feber

• Rennende nese

• Hoste

• Er uvanlig irritabel eller sint

• Oppkast

• Diaré

• Utslett

• Puss i øynene

• Sykdom eller infeksjon som er behandlet med
antibiotika i løpet av de siste 48 timer

• En åpenbar barnesykdom på smittestadiet:

vannkopper (syv dager)

meslinger (inntil utslettet forsvinner)

skarlagensfeber (inntil utslettet forsvinner)

kusma (inntil hevelsen har gått ned, vanligvis syv
dager)

Hvis barnet ditt har en allergi som forårsaker rennende
nese, hoste eller utslett, ber vi deg gjøre Barnestue-
lærerne oppmerksom på at barnet ikke er smittefarlig.

Foreldrenes oppfølgningsliste
Et barn kan komme til sitt første møte med Barnestuen med iver eller frykt, smil eller tårer. Foreldrene kan gjøre mye
for å gjøre barnets erfaring med Barnestuen til en gledesfylt erfaring ved å forberede ham eller henne på det som
skal skje. Når barna vet hvor de skal og hva de kan vente, er de vanligvis ivrige etter å komme til Barnestuen. Men de
som kommer med liten eller ingen forklaring på forhånd, kan bli redde og kanskje motsette seg å være der.
Forbered barnet ditt til å begynne i Barnestuen ved å gjøre så mye av dette som mulig:

XI

Vi ber deg om ikke å ta barnet med til Barnestuen hvis han/hun har noen av de følgende symptomer:
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KARAKTERISTISKE 
TREKK HOS 
SMÅ BARN Ved å studere følgende karakteristiske trekk hos små barn kan du få hjelp til bedre å forstå

hvorfor barna i klassen oppfører seg slik de gjør. Bruk denne kunnskapen når du
tilrettelegger og underviser i leksjonene, og når du ellers er sammen med barna. Husk at
dette er generelle retningslinjer. Ikke alle barn utvikler seg i samme tempo eller
oppfører seg på samme måte i samme alder. Flere opplysninger om karakteristiske trekk
hos barn finnes i Undervisning, intet større kall (s. 110–111).

Mentale særtrekk

• Tenker enkelt og bokstavelig. Forstår ikke abstrakte idéer.

• Har kort konsentrasjonsevne (ett til tre minutter).

• Stiller ofte spørsmål eller kommer med bemerkninger utenfor emnet.

• Er svært nysgjerrige og spørrelystne.

• Er vanligvis ivrig etter å lære og prøve nye ting.

• Liker gjentagelse.

• Kan gjøre enkle valg.

Fysiske særtrekk

• Er vanligvis svært aktive.

• Er i ferd med å utvikle evne til å marsjere, hoppe og klappe.

• Blir rastløse, irritable og fort trette.

• Synes det er lettere å urydde og rive ned enn å sette på plass.

Sosiale særtrekk

• Er tillitsfulle.

• Liker vanligvis å leke alene.

• Er ofte ganske egoistiske og selvsentrert.

• Har vanskeligheter med å dele og vente på tur.

• Krangler ofte om leker.

Følelsesmessige særtrekk

• Er vanligvis opptatt av å vise kjærlighet og bli elsket.

• Har ofte følelsesutbrudd.

• Har lett for å gråte.

• Har hyppig skiftende humør.

Åndelige særtrekk

• Liker å be, men vil trenge hjelp til å gjøre det.

• Kan begynne å lære betydningen av ærbødighet.

• Er følsomme for Ånden.

• Forstår at vår himmelske Fader og Jesus elsker oss.

• Forstår elementære åndelige begreper.
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Problem

Mor eller far forteller at barnet
ikke har lyst til å komme til
Barnestuen. Barnet skriker og
gråter når mor forsøker å gå.

Et barn synes å være redd
deg eller de andre barna,
vandrer planløst rundt i Barne-
stuen og vil ikke snakke med
noen.

Et barn klamrer seg til benet
ditt gjennom hele Barnestue-
perioden eller prøver å få sitte
på fanget ditt.

I leksjonsperioden reiser flere
barn seg opp og går sin vei før
aktivitetene er ferdig.

Et barn vil ikke sitte stille og
høre etter. Han/hun dytter og
drar i barna ved siden av.

Flere barn begynner å slåss
om en leke. Et barn sparker,
slår eller biter for å få beholde
leken.

Et barn begynner å vise vold-
somhet i leken – svinger en
leke rundt, slår med den og
kaster den. Deretter springer
han/hun til en annen del av
rommet.

Et barn tar ned den ene leken
etter den andre fra hyllen og
nekter å legge noen av lekene
på plass.

Et barn begynner å sutre og
gråte. Når du forsøker å trøste,
sier han/hun: «Jeg liker deg
ikke.»

Et barn spør: «Når kommer
mamma? Når kan jeg gå
hjem?»

POTENSIELLE 
PROBLEMER OG 
LØSNINGER 
I BARNESTUEN Selv i den beste Barnestue kan barna oppføre seg dårlig fra tid til annen. Nedenfor er det

angitt en del vanlige problemer og forslag til løsninger på disse.

Mulige løsninger

Oppmuntre foreldrene til å forberede barna til Barnestuen
før de skal dit (se Hvordan forberede barna til Barne-
stuen, s. X–XI). Inviter foreldrene til å være tilstede
inntil barnet faller til ro. Det kan hjelpe å be andre voksne
om å holde gråtende barn for å gjøre dem tryggere.

Vær tålmodig, ikke press barnet. Gi ham/henne tid til å
bli kjent med deg, de andre barna og omgivelsene.
Snakk beroligende til barnet fra tid til annen og foreslå
en eller to aktiviteter som en prøve. Hjelp barnet til å få
en god erfaring av et eller annet slag.

Små barn har behov for varme og oppmerksomhet. Barnet
vil vanligvis bli fornøyd hvis du tar det opp et øyeblikk av
og til og snakker med det. Oppmuntre barnet deretter til å
være med på aktivitetene.

Vær våken for og oppmerksom på hvert barns behov og
konsentrasjonsevne. Se etter tegn på at de kjeder seg
eller blir rastløse, slik at du kan tilpasse aktiviteten til
barnas interesse. Ikke tving et barn til å være med på en
aktivitet. Hvis noen av barna ønsker å gå tilbake for å
leke med lekene, så la dem få gjøre det.

Den andre læreren kan henlede barnets oppmerksomhet
mot aktiviteten som den første læreren leder. Gi barnet
noe å holde, slik at han/hun aktivt blir engasjert i leksjonen
eller aktiviteten.

Barn kan noen ganger løse uoverensstemmelser selv,
men du skulle gripe inn om nødvendig for å hindre at de
skader hverandre eller ødelegger noe. Du kan foreslå
for barna måter å løse problemet på.

Du må stoppe slik adferd. Forklar barnet hvorfor han/hun
ikke kan fortsette å oppføre seg slik, og led deretter
barnet til en annen aktivitet.

Forklar mildt, men bestemt på nytt hva barnet skal gjøre.
Vis ham/henne hvordan lekene skal settes på plass.
Oppmuntre barnet til å legge på plass alle lekene før
han/hun tar en ny.

Små barn lar seg lett distrahere. Vis barnet en spesiell
leke og si at det vil være morsomt å leke med den. Hvis
ikke det virker, kan du prøve med en historie eller en
bok. Det å tørre barnets øyne kan noen ganger hjelpe til
å stanse gråten. Hvis barnet fortsetter å gråte, tar du
ham/henne ut til foreldrene.

Forsikre barnet om at foreldrene vil komme tilbake. Snakk
om noe av det som skal skje før det er tid å gå hjem.
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AKTIVITETER 
OG LEKER FOR 
BARNESTUEN Bruk aktivitetene i denne delen etter skjønn i Barnestuens leketid. Du kan også bruke hva

som helst i denne delen som korresponderer med en spesiell leksjon, i undervisningsperio-
den, og aktiviteter fra leksjonene kan også brukes i leketiden. Ha klar aktiviteter for barna i
leketiden, men krev ikke at barna skal delta. Noen barn foretrekker kanskje å leke med leker
under hele lekeperioden.

Kunst-aktiviteter

Erfaring med kunst kan være morsomt og kan bidra til å gi barna selvtillit, kreativitet, finger-
ferdighet, øye-hånd-koordinering og bevisstgjøring av sansene. Kunst kan også være en
meget tilfredsstillende måte å uttrykke individualitet på. Bruk din oppfinnsomhet og fantasi
til å planlegge passende kunstprosjekter for klassen.

Nedenstående retningslinjer kan være nyttige til å planlegge kreative kunstprosjekter:

• Hold prosjektene på et enkelt nivå.

• Vær beredt. Ha tilgjengelig alle nødvendige materialer, og vit hvordan du skal utføre
oppgaven selv.

• Vær fleksibel. Greier du det, vil du ikke bli irritert når et prosjekt ikke går som planlagt.
Husk at barn ofte er mer interessert i å eksperimentere med materialet du gir dem, enn i
å fullføre et prosjekt.

• Vær positiv. Vær interessert i barna og det de gjør, og gi oppriktig ros.

• Bruk variasjon. Planlegg prosjekter som gir barna mulighet til å bruke stor variasjon i
materiale og teknikker fra uke til uke.

• Vær taktfull. Små barn forsøker ikke alltid å legge noe i sin kunst. De liker ganske enkelt å
eksperimentere med det materiale som er tilgjengelig. Hvis du ønsker å kommentere et
barns arbeide, sier du: «Fortell meg om bildet ditt.» Dette er bedre enn å spørre «Hva er
dette?»

• Gi minimal hjelp. Hjelp når det er nødvendig, men la barna gjøre arbeidet selv.

Fargelegg til musikk

Nødvendig materiale: Musikkopptak eller instrumenter, papir, fargestifter eller -blyanter.

Spill musikk mens barna fargelegger. Få barna til å fargelegge følelsen som musikken gir dem.

Collage

En collage er et bilde laget ved å sette sammen og lime opp papirbiter, fotografier eller
andre materialer.

Nødvendig materiale: Nesten alt kan brukes til en collage, gavepapir, silkepapir,
tapetprøver, blad fra trær, sand og makaroniprodukter. Du trenger lim og et stykke papir
eller en annen gjenstand med plan overflate (som underlag for collagen) til hvert barn.

La barna velge materialer til å lime på underlaget for collagen. La dem lage hva de ønsker.

Makaronikjeder

Nødvendig materiale: Store, ukokte makaroni (eller biter av sugerør eller annet som er lett
å tre en tråd gjennom), garn, lim eller voks.

Gjør den ene enden av tråden stiv ved å dyppe den i voks eller lim. Når den er tørr, vil den
være stiv nok til å tre med. Knytt en knute i den andre enden av tråden så makaronien ikke
glir av. La barna tre på makaronien og knytt så trådendene sammen når barna er ferdige.
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Trolldeig

Nødvendig materiale:

2 kopper mel
l kopp salt
1 ss olje
3/4 kopp vann
konditorfarge (valgfritt)

Bland mel og salt. Tilsett olje og så mye vann at deigen blir fast som leire. Tilsett litt vann av
gangen inntil deigen er smidig. Den skal ikke klebe. Kna deigen lett. (Hvis du ønsker farget
trolldeig, tilsetter du vannet noen dråper konditorfarge før du har det i mel- og saltblandingen.)

Denne deigen lages i stand hjemme før du skal bruke den i Barnestuen, og oppbevares i en
lufttett beholder. Ta med papir (vokset papir et best) til å dekke til bordene hvor barna skal
arbeide med deigen.

Leker og aktivitetsvers

Barna elsker å gjøre ting som går på bevegelse, slik som enkle leker eller bevegelser til vers
eller sanger. Leksjonene inneholder mange aktivitetsvers, og noen enkle leker er beskrevet
nedenfor. Når barna liker en aktivitet, kan den brukes mange ganger gjennom året, ikke
bare i de leksjonene de er nevnt.

Følgende retningslinjer kan være nyttige når du skal lære barna aktivitetsvers:

• Lær aktivitetsverset utenat selv før klasseperioden.

• Si ordene og gjør bevegelsene for barna først. Overdriv bevegelsene. Oppfordre så
barna til å være med.

• Gå langsomt frem så barna får med seg ordene og bevegelsene.

• Bruk visuelle hjelpemidler fra tid til annen når et aktivitetsvers skal fremføres. Barn er
oppmerksomme og lærer raskere hvis de har noe å se på.

• Kort ned på aktivitetsverset hvis barna blir urolige. Hvis et aktivitetsvers er for langt, kan
du la barna gjøre bevegelsene mens du sier ordene alene.

Ærbødighetsvers

Bruk følgende vers når barna er rastløse og trenger hjelp til å bli ærbødige. Ved å bruke ett
av dem til samme tidspunkt hver uke, vil du hjelpe barna til å vite når det er tid for åpnings-
eller avslutningsbønn. Hjelp barna å si ordene og improviser bevegelser slik teksten
antyder.

Åpne, lukke

Åpne, lukke,
åpne, lukke,
klapp en liten sang.
Åpne, lukke,
åpne, lukke
legg dem i ditt fang.

Jeg rister mine hender

Jeg rister mine hender.
Jeg ruller mine hender.
Jeg klapper til en sang.
Jeg løfter mine hender
og tar dem ned igjen.
De hviler i mitt fang.
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Jeg sier hysj til mine ben.
Jeg hviler mine ben.
Jeg stille stolen tar.
Jeg bøyer hodet ned.
Jeg lukker mine øyne.
Til bønnen er jeg klar.

Jeg kan bli så stor, jeg kan bli så liten

Bruk følgende bøy-og-tøy-vers når barna har sittet en stund og har behov for å bevege seg.
Gjenta etter ønske.

Jeg kan bli så stor – veldig, veldig stor (reis opp, deretter på tå).
Jeg kan og bli liten – veldig, veldig liten (bøy ned, kryp sammen).
Jeg er stor, jeg er liten (reis opp, bøy ned).
Hva er jeg nå? (reis opp eller bøy ned, la barna si om de er store eller små).

Frø

Fortell barna hvordan frøene legges i jorden, og hjelp dem å forestille seg at de er frø som
vokser. Si: «La oss late som vi er små frø» (kryp sammen eller krøll deg sammen som en
ball, og lukk øynene). «Solen kommer ut og varmer frøene. Så faller regnet ned og sier:
‘Våkn opp, små frø’» (åpne øynene og begynn å strekke deg). «Kom opp av jorden, små
frø, så dere kan vokse» (reis opp og strekk armene over hodet). «Små frø, dere har vokst til
vakre blomster [eller høye trær].»

La oss gå til bestemors [eller bestefars] hus

Si «La oss gå til bestemors [eller bestefars] hus. Først må vi ta på oss jakkene [eller kle på
oss]» (lat som om dere kler på dere). «La oss gå inn i bilen [eller bussen]» (lat som dere
åpner døren og kjører). «Å, for en humpete vei» (hump opp og ned). «Se, la oss vinke til
politimannen» (vink). «Vi er nesten fremme. Her kommer bestemor [eller bestefar]. La oss
gi henne [eller ham] en god klem» (lat som dere klemmer).

Vi hjelper våre foreldre

Led barna i bevegelser som viser at de hjelper sine foreldre. Du kan si: «La oss hjelpe til
med å feie gulvet.» Barna gjør bevegelser som om de feier gulvet. Du kan gå videre med å
re senger, pusse vinduer, tørre støv, rake løv, grave i hagen, vaske bilen eller andre kjente
gjøremål.

Trille ball

Nødvendig materiale: En ball.

Barna sitter i en halvsirkel. Du sitter midt imot og triller ballen til et barn, sier barnets navn
eller stiller et spørsmål med tilknytning til leksjonen. Barnet triller ballen tilbake til deg og sier
ditt navn eller svaret på spørsmålet. Sørg for at alle får svare minst én gang hver. Du kan
også leke denne leken stående og rekke ballen frem og tilbake.

Like figurer

Nødvendig materiale: Kulørt papir, saks.

Bruk kulørt papir til å lage en stor og en liten utklippsfigur av hver av de følgende former:
firkant, runding, trekant, hjerte, åttekant og oval. Spre figurene ut på gulvet. Barna
skal etter tur legge en liten figur oppå den tilsvarende store. Som en variant kan du lage
de samme figurene i forskjellige farger og la barna finne figurer av samme farge i
stedet for form.

Musikalske figurer

Nødvendig materiale: Sirkler klippet ut av papir eller stoff i forskjellige farger, innspilt musikk
eller musikkinstrumenter, limbånd (valgfritt).
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Tape fast eller plasser sirklene på gulvet i en stor ring. La barna gå rundt utenfor ringen
mens musikken spiller. Når musikken stanser, sier hvert barn fargen på den sirkelen
han/hun står foran. Som en variant kan du bruke ulike former og be barna om å nevne
både farge og form.

Kaste bønnepose

Nødvendig materiale: Bønneposer, en eske, kurv eller målskive (lages ved å skjære hull i en
plakat montert på kartong).

La barna kaste bønneposer opp i esken, kurven eller målskiven. (Du kan gjerne lage bønne-
posene eller målskiven med motiver fra en aktuell høytid eller leksjon.) Barna kan også
kaste bønneposene mot klosser eller esker som er stablet oppå hverandre.

Statuer

Nødvendig materiale: Innspilt musikk eller musikkinstrumenter.

La barna bevege seg rundt i rommet mens musikken spiller. Når musikken stopper, må
barna stå fullstendig stille som statuer. De kan begynne å bevege seg igjen når musikken
starter, men de må stå helt stille hver gang den stopper.

MUSIKK 
I BARNESTUENS 
KLASSEROM Musikk i klasserommet skaper en varm og kjærlig atmosfære og gjør Primær til et sted

forbundet med glede. Barn i barnestue-alder er lærenemme og ivrige etter å lære om vår
himmelske Fader og Jesus Kristus og vår vakre verden. Musikk er en viktig måte å lære dette
på. Barna kan glede seg over musikk på mange forskjellige måter. De kan synge, spille på
instrumenter, bevege seg til musikk og lytte til musikk. Se ytterligere kommentarer til hvordan
du kan bruke musikk når du underviser små barn, under «Musikk i klasserommet», s. VII.

Sang

Det er ikke alltid små barn har lyst til å synge sammen med deg (helt små barn vil ikke klare
å synge sammen med deg), men de liker å høre på mens du synger, og lærer ofte viktige
prinsipper gjennom sanger. Oppmuntre barna til å synge sammen med deg, men bli ikke
bekymret om de ikke gjør det. Barn som ikke kan synge, kan glede seg over å gjøre enkle
bevegelser mens du synger.

Du kan gjerne bruke de samme sangene hver uke når du begynner de forskjellige aktivite-
tene. Når barna hører den kjente melodien, vil de vite hvilken aktivitet som skal starte. Du kan
også forandre teksten til en sang så den passer til barnas situasjon eller aktiviteter. Syng
barnas favorittsanger mange ganger gjennom året.

Følgende sanger fra Barnas sangbok passer spesielt godt i Barnestuen. Her er tatt med
noen forslag til hvordan teksten kan tilpasses. Dere kan ha andre idéer til hvordan disse
eller andre sanger i Barnas sangbok kan tilpasses for bruk i Barnestuen.

• «En lykkelig familie» (s. 104) (© 1975 Pioneer Music Press, Inc.). Lag et vers om deres
lykkelige barnestue eller Primær. Som hilsen kan brukes: «Jeg ser Grete, hun ser meg
. . .»

• «Synge en sang er moro» (s. 129)

• «Er du veldig glad», (s. 125)

• «En gang var en snømann» (s. 121) © 1981 Pioneer Music Press, Inc.). Lag vers
om andre ting i naturen: «En gang var et grønt tre . . . høyt, høyt, høyt. I dets skygge 
lå jeg, . . . sammenbøyd.»

• «Regnet pøser» (s. 117)

• «Synge en sang er moro» (s. 129). Bytt ut «synge en sang» med enkle beve-
gelser, som «hoppe opp» eller «hoppe og strekk». Syng om klær, farger eller barna
selv: «Skoene mine liker jeg . . .»

• «Smil» (s. 128)

• «Jeg så ut av vinduet» (s. 118)
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Musikkinstrumenter

Skaff enkle musikkinstrumenter som barna kan spille på, eller lag dem selv:

Fløyte eller horn: Lag hull i siden på en papphylse (fra innpakningspapir, tørkeruller e.l.).
For å få en spesiell effekt kan du lime cellofanpapir over den ene enden. Nynn eller syng
inn i hylsen.

Sandpapir-klosser: Skjær til to treklosser, 2,5 x 5 x 10 cm. Skjær til to mindre klosser,
2,5 x 6 cm. Puss ned eventuelle skarpe kanter og fliser. Plasser de minste klossene
midt på de store og spikre dem godt fast. Fest et stykke sandpapir til bunnen av hver
av klossene. Spill på dem ved å slå klossene mot hverandre eller gni sandpapirene
mot hverandre.

Risteinstrumenter: Putt kjerner eller tørrede bønner i en metallboks uten skarpe kanter eller
i en pappbeholder. La barna dekorere beholderne. Tape åpningene godt igjen for å hindre
at barna spiser eller leker med innholdet. Spill på instrumentene ved å riste dem.

Bevegelser til musikk

Illustrerende bevegelser til musikk hjelper barna å få konstruktivt utløp for energien og
styrker deres evne til å bruke fantasien. Syng, spill piano eller et annet instrument, eller bruk
innspilt musikk som barna kan bevege seg til.

For å få barna til å bevege seg til musikk, kan du:

• Lede barna til å løpe, hoppe, bøye seg, svinge rundt, gå på tå, krype eller strekke og
tøye til musikk. La barna lede gruppens bevegelser etter tur.

• Spill eller syng sanger med forskjellig tempo og la barna løpe eller gå etter tempoet.

• La barna vifte med kulørte skjerf eller papirstrimler mens de beveger seg til musikken.

• Bruk bevegelsessanger når barna trenger forandring. Hvis barna har sittet lenge, passer
det godt med en bevegelsessang hvor de kan bruke de store musklene og store 
bevegelser. Hvis de har beveget seg mye og trenger å roe ned, kan det være effektivt
med en aktivitetssang hvor barna bruker de små musklene idet de skal sette seg.

Lytte

Du kan bruke musikk som du har tilgjengelig og som er passende for sabbaten.

Barn kan ha vanskeligheter med å konsentrere seg om musikk hvis de bare skal lytte.
Kombiner lytting med sang, bevegelse eller andre aktiviteter, slik som i dette eksemplet:

• Få barna til å legge seg ned på gulvet og lytte til forskjellige typer musikk. Snakk om
hva musikken får dem til å føle. La dem så demonstrere hva de føler.

• Spill en marsj og la barna marsjere rundt i rommet.

• La barna klappe takten til den musikken de lytter til.

EKSEMPEL PÅ 
TILPASNING 
AV LEKSJONER Her følger eksempler på hvordan to leksjoner i boken kan tilpasses til bruk i Barnestuen. 

Legg merke til følgende mens du leser gjennom forslagene:

Hver tidsbolk i leksjonen fokuserer på et enkelt budskap i evangeliet. Aktiviteter og musikk
skulle hjelpe barna å begynne å forstå grunnleggende prinsipper og uttrykk.

Bare enkelte deler av den opprinnelige leksjonen er valgt. Dette bidrar til å gjøre stoffet
enkelt, aktivt og egnet for barn i Barnestue-alder.

Aktivitetene som er valgt, brukes ikke alltid i samme rekkefølge som i den opprinnelige
leksjonen. Aktivitetene i leksjonen skulle benyttes i den rekkefølgen som best hjelper barn
i Barnestue-alder å forstå budskapet i evangeliet.
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Leksjon 6 – Vår himmelske Fader og Jesus elsker meg

Velkomst En måte å skape en ærbødig atmosfære for Barnestuen er å bruke musikk fra lydkassetter
med Barnas sangbok. Som innledning til budskapet i evangeliet i leksjonen kan du gi hvert
barn et merke hvor det står «Vår himmelske Fader og Jesus elsker meg» (se berikende
aktivitet 6, side 17).

Leketid 35 minutter

Under leketiden hjelper du barna å tenke på sin himmelske Fader og Jesus Kristus. Du kan
for eksempel lære barna at vår himmelske Fader og Jesus er lykkelige når vi er snille med
hverandre, og at de elsker oss svært høyt. Du kan også hjelpe barna å huske forrige ukes
leksjon ved å spørre: «Hvem er vår himmelske Faders Sønn?»

Fellesstund 10 minutter

Fellesstunden kan også brukes til å forberede barna til leksjonen. Begynn med å synge
en bønnesang og hjelp et barn å be. Hjelp så barna å forberede seg til leksjonen
ved å spørre dem hvem som har gitt oss denne vakre jorden og evangeliet og Kirken
(se oppmerksomhetsvekker, side 15).

Musikkstund 10 minutter

Musikk kan være svært effektiv når det gjelder å hjelpe barn i Barnestue-alder å lære et
budskap i evangeliet. I denne leksjonen kan du for eksempel hjelpe barna å tenke på sin
himmelske Fader og Jesus ved å synge «Jeg har en Fader god» eller «Min Frelsers
kjærlighet» (se berikende aktivitet 2, side 17). Hvis det er tid, repeterer dere sanger fra
tidligere leksjoner eller synger utvalgte sanger som er ført opp på side XVII.

Spisetid 10 minutter

Selv om det ikke brukes noen aktivitet her for å underbygge budskapet i evangeliet, 
kan du minne barna om at vår himmelske Fader og Jesus elsker oss, og at vi skulle takke
dem for alt, også maten vår. Be deretter et barn velsigne maten.

Leksjon 10 minutter

Denne leksjonen inneholder flere deler som kan brukes til å hjelpe barn i Barnestue-alder
å forstå at vår himmelske Fader og Jesus elsker dem. Du kan for eksempel bruke følgende
deler fra leksjon 6:

• Vår himmelske Fader og Jesus Kristus gir oss velsignelser (s. 15–16)

• Vår himmelske Fader og Jesus Kristus elsker hver og en av oss (s. 16)

• Flere aktiviteter for de yngste, nr. 2 (s. 17)

• Berikende aktivitet 1 (s. 17)

Aktivitet 15 minutter

Aktivitetsperioden gir barna anledning til å bruke fantasien og kanalisere energien.
Om mulig skulle aktiviteter bidra til å underbygge budskapet i evangeliet. Dere kan for
eksempel trille ball (s. XVI) og stille spørsmål for å underbygge budskapet.

Avslutning 10 minutter

Bruk avslutningen til å minne barna om at vår himmelske Fader og Jesus elsker hver og
en av dem og kjenner dem ved navn. Fortell dem hvor takknemlig du er for velsignelsene
vår himmelske Fader og Jesus Kristus har gitt deg. Hjelp deretter et barn å holde avslut-
ningsbønn.

Leksjon 10 – Jeg er takknemlig for trær, planter og blomster

Velkomst Hils på hvert barn ved navn når de kommer til Barnestuen. Idet du hilser på dem, presenterer
du leksjonens tema ved å fortelle dem at de i dag skal lære om planter, blomster og trær.

Leketid 35 minutter

Under leketiden forbereder du barna til leksjonen ved å fortelle dem om alt det vakre i verden
som vår himmelske Fader og Jesus Kristus har skapt til glede for oss.
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Fellesstund 10 minutter

Syng en bønnesang, og hjelp så et barn å be. Til denne leksjonen kan du gjerne også ta med
en plante som barna kan se, føle og lukte på. Gi så uttrykk for din takknemlighet for planter,
blomster og trær (se Flere aktiviteter for de yngste, nr. 2, side 30).

Musikkstund 10 minutter

Syng for eksempel 1. vers av «’Gi’, sa den lille bekk» eller en annen sang om naturen. Ved å
gjøre bevegelser til sangen skapes det en hyggelig atmosfære og barna får avveksling.
Hvis tiden tillater det, kan du også repetere sanger fra tidligere leksjoner.

Spisetid 10 minutter

Om mulig begynner du spisetiden med en enkel aktivitet som har forbindelse med bud-
skapet. I denne leksjonen kan for eksempel maten bestå av brød og frukt. Forklar barna
at dette kommer fra trær, planter og blomster (se aktiviteten på side 29). Hjelp deretter et
barn å velsigne maten.

Leksjon 10 minutter

Velg deler fra leksjonen som du mener vil hjelpe barna å forstå budskapet i evangeliet. Du
kan for eksempel hjelpe barna å forstå hvordan trær, planter og blomster vokser ved å
skjære over en frukt, slik at barna kan se frøene. Forklar hva som må skje for at frøene skal
vokse og bli til mer frukt (se berikende aktivitet 4, side 30). Hjelp deretter barna å så frø i
papirkrus med jord (se berikende aktivitet 1, side 29).

Aktivitet 15 minutter

Etter leksjonen kan du spille svak musikk mens barna fargelegger bilder av trær, planter og
blomster. Aktiviteter kan velges fra leksjonen eller fra de som er oppført på side XIV–XVII.
Noen barn foretrekker kanskje å leke med leker denne tiden. Ha aktiviteter tilgjengelig, men
forlang ikke at barna skal delta.

Avslutning 10 minutter

Avslutningen brukes til å oppsummere budskapet og forberede barna til bønn. I denne lek-
sjonen kan du la barna gjenta etter deg teksten til «Frø i jorden» (Barnas sangbok, s. 119) for
å minne barna om at vi er takknemlige for trær, planter og blomster (se berikende aktivitet 2,
side 28). Hjelp deretter et barn å holde avslutningsbønn.



FORMÅL Å hjelpe hvert barn til å forstå at vi er åndebarn av vår himmelske Fader, som kjenner oss og
elsker oss.

FORBEREDELSE 1. Be om Åndens veiledning og studer 2. Mosebok 2:1–10, Salme 82:6, Lære og pakter
138:55–56 og Moses 1:1–6. Se også Evangeliets prinsipper (31110.170), kapittel 2.

2. Finn to eller tre beundringsverdige egenskaper hos hvert barn ved å snakke med barnas
foreldre.

3. Nødvendig materiell:
a. Bibel og Den kostelige perle
b. En bønnepose eller en liten bløt gjenstand
c. Bilde 1-1, Verden (62196); bilde 1-2; Moses i sivet (Evangelisk kunst 106; 62063).

4. Gjør de nødvendige forberedelser til eventuelle berikende aktiviteter du vil benytte.

LÆREAKTIVITETER Be et barn holde åpningsbønn.

Syng «Jeg er Guds kjære barn» (Barnas sangbok, s. 2) sammen med barna.

Jeg er Guds kjære barn
som han har sendt til jord.
Han ga til meg et jordisk hjem,
en kjærlig far og mor.

Led meg, før meg, gå du med meg,
så jeg finner frem.
Lær meg alt jeg gjøre må
så himlen blir mitt hjem.

Kast en bønnepose eller bløt gjenstand til et barn samtidig som du sier ordene «Jeg kjenner
et Guds barn som heter _____________________.» Få barnet til å si sitt eget navn og gi deg bønneposen
tilbake igjen. Gjenta aktiviteten til alle barna har deltatt.

Vi er vår himmelske Faders åndebarn

• Hvem er vår himmelske Fader? (Bruk barnas svar som veiledning når du skal forklare
denne del av leksjonen på en lettfattelig måte.)

Vis bilde 1-1, Verden. Forklar at før vi ble født på jorden, levde vi i himmelen sammen med
vår himmelske Fader. Vi var ånder der. En ånd er det som er inni oss som gjør at vi lever. Da
vi var ånder, hadde vi ikke kjøtt og ben slik kroppen vår har nå, men vi så ut slik vi ser ut nå.

Forklar at vår himmelske Fader er far til våre ånder, og vi er hans åndebarn. Vi husker ikke
at vi levde sammen med vår himmelske Fader før vi kom til jorden, men vi vet at vi er hans
åndebarn fordi vi leser det i Skriften.

Vis Bibelen og les Salme 82:6. Forklar at Den høyeste betyr vår himmelske Fader. Understrek
at hvert eneste menneske på jorden er barn av vår himmelske Fader.

Sang Syng «Jeg er Guds kjære barn» igjen. Forklar at Gud er et annet navn på vår himmelske
Fader.

Oppmerksomhets-
vekker

Leksjon

1
Jeg er et Guds barn

1
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Vår himmelske Fader kjenner oss og elsker oss

Forklar at vår himmelske Fader elsker hver enkelt av oss høyt fordi vi er hans barn. Han
kjenner våre navn og vet alt om oss. Han vet hva som gjør oss glade og hva som gjør oss
bedrøvet. Han vet hva som er best for hver enkelt av oss.

Aktivitet Si følgende vers flere ganger sammen med barna. Bruk de bevegelser som beskrives:

Vår himmelske Fader kjenner meg

Vår himmelske Fader kjenner meg (pek på deg selv)
og vet hvor jeg liker å gå.
Han vet navnet mitt og hvor jeg bor (sett fingrene på begge hender mot hverandre til et tak).
Jeg vet han elsker meg nå (kryss armene og berør skuldrene i omfavnelse).

Han vet hva som gjør meg glad (ta på en smilende munn).
Han vet hva som gjør meg lei (ta på en trist munn).
Jeg vet han alltid vil hjelpe (pek på deg selv),
og dette gleder meg!

Be et barn komme frem. Bruk opplysningene du har fått fra barnets foreldre, og forklar at
vår himmelske Fader vet om barnets beundringsverdige egenskaper. Du kan for eksempel
si: «Vår himmelske Fader vet at Eva er en kjærlig datter, som hjelper sin mor med å passe
sin lillesøster, og hun er som regel glad og smilende.» Fortsett til alle barna har hatt sin tur.

Forklar at når vi er vennlige og gjør noe godt, ligner vi vår himmelske Fader.

Vi kan bli vår himmelske Fader lik

• Hva kalles en hund som ikke er voksen?

• Hvordan blir valpen når den blir voksen?

• Hva kalles hønemors unge?

• Hvordan blir den lille kyllingen når den blir voksen?

Forklar at på samme måte som dyr vokser og blir lik sine foreldre, vil vi vokse og bli lik våre
foreldre. Vår himmelske Fader er far til våre ånder, derfor kan vi vokse og bli som ham.
Vår himmelske Fader er kjærlig, god og snill, og han ønsker å hjelpe oss. Når vi er kjærlige,
gode og snille, er vi som vår himmelske Fader. Forklar at vi skulle prøve å bli mer lik vår
himmelske Fader hver dag.

Vår himmelske Fader har et viktig arbeid til oss

Historie Vis bilde 1-2, Moses i sivet, og fortell historien om hvordan Faraos datter reddet Moses da
han var spebarn, slik det står i 2. Mosebok 2:1–10.

Forklar at Moses vokste opp og ble en av vår himmelske Faders viktige hjelpere, en profet.
Vår himmelske Fader fortalte Moses at han, Moses, var hans sønn (se Moses 1:4, 6), og at
han hadde et viktig arbeid Moses skulle utføre. Les den første setningen i Moses 1:6 for
barna. Moses utførte dette arbeidet da han førte Israels barn ut av landet Egypt, hvor de ble
svært grusomt behandlet, og inn i et annet land, hvor han lærte dem vår himmelske Faders
bud.

La barna komme frem en og en, og hjelp hver enkelt til å gjenta den første setningen av
Moses 1:6 og sette inn sitt eget navn: «Jeg har et verk for deg, (barnets navn), min sønn
(datter).»

Forklar at vår himmelske Fader har viktige ting for oss å gjøre mens vi lever på jorden, f.eks.
å være mor eller far, misjonær, lærer, en som hjelper i kirken eller i samfunnet.

• Hvilket viktig arbeid ønsker kanskje vår himmelske Fader at du skal utføre?

Aktivitet La barna mime hva de har lyst til å bli når de blir store, f.eks. en mor eller far som vugger et
barn, en misjonær som underviser andre i evangeliet, eller en lærer som underviser i en
klasse.
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Vitnesbyrd Fortell barna at de alltid skulle huske at de er vår himmelske Faders åndebarn, og at han
kjenner dem og elsker dem. Hjelp dem å forstå at de kan bli mer lik sin himmelske Fader,
og at de har et viktig arbeid å gjøre på jorden. Du kan gjerne fortelle dem om en personlig
erfaring som hjalp deg til å vite at din himmelske Fader kjenner deg og er glad i deg.

BERIKENDE 
AKTIVITETER Bruk noen av disse aktivitetene i leksjonen.

1. Vis bilder av forskjellige mennesker, eller snakk om mennesker barna kjenner og spør:
«Er denne personen et Guds barn?» F.eks.: «Er biskopen et Guds barn?» «Er politiman-
nen et Guds barn?» «Er naboen din et Guds barn?» osv. Hjelp barna til å forstå at alle er
Guds barn.

2. For å understreke at vår himmelske Fader kjenner og har omsorg for hvert barn, lar du
barna fullføre setningene dine, f.eks.: «Min himmelske Fader vet at jeg er lei når
_____________________», «Min himmelske Fader vet at jeg er glad når _____________________», «Min himmelske
Fader vet at det jeg liker best å gjøre, er _____________________», «Min himmelske Fader vet at jeg
liker å komme til Primærforeningen fordi _____________________» osv.

3. Forklar at vår himmelske Fader er himmelens og jordens konge. Siden vi er hans barn, er
vi prinser og prinsesser. Lag en enkel krone til hvert barn, og skriv ordene Jeg er et Guds
barn på hver krone. La barna fargelegge kronene.

4. Syng eller si teksten til begge vers av «Jeg har en Fader god» (Barnas sangbok, s. 8)
sammen med barna.

FLERE AKTIVITETER 
FOR DE YNGSTE 1. Be barna tenke på noe de liker. (Du kan også få disse opplysningene på forhånd fra

deres foreldre.) Spør hvert barn hva han eller hun liker, og fortell dem at vår himmelske
Fader vet det, f.eks.: «Vår himmelske Fader vet at Liv liker hunder.»

2. Hjelp barna med å utføre følgende aktivitet:

Hvis du er veldig, veldig høy (strekk opp armene),
er det plass i kirken til deg.
Hvis du er veldig, veldig liten (kryp sammen),
er det plass i kirken til deg.

Høy (strekk opp)
Liten (kryp sammen)
Høy (strekk opp)
Liten (kryp sammen)
Vår himmelske Fader elsker oss alle.

3. Hjelp barna med å gjøre bevegelsene til følgende aktivitet mens du sier ordene:

Mosesbarnet

Mosesbarnet fløt i en babykurv av strå (krum den ene hånden og legg pekefingeren på
den andre hånden).

Hans søster lå i sivet og passet nøye på (titt gjennom fingrene som holdes foran øynene).

Men en prinsesse fant ham (bøy fremover, se ned) og tok ham i sin favn (løft barnet).

Hun sa: «Deg vil jeg ha, og du skal ikke kjenne savn» (vugg barnet i armene).

(Fra Fascinating Finger Fun av Eleanor Doan, © 1951. Brukt med tillatelse.)

Leksjon 1



FORMÅL Å hjelpe hvert barn til å forstå at vår himmelske Fader er en virkelig person med et fullkom-
ment legeme av kjøtt og ben, og at vi er skapt i hans bilde.

FORBEREDELSE 1. Be om Åndens veiledning og studer ydmykt Johannes 14:9, Lære og pakter 130:22,
Moses 2:27 og Joseph Smith – Historie 1:14–17. Se også Evangeliets prinsipper
(31110 170), kapittel 1.

2. Nødvendig materiell:
a. Bibelen og Den kostelige perle.
b. Papir og fargeblyanter til hvert barn.
c. Et lite speil.
d. Bilde 1-3, Jesus Kristus (Bildesettet Evangelisk kunst 240; 62572); bilde 1-4, Det første

syn (Evangelisk kunst 403; 62470).

3. Gjør de nødvendige forberedelser for eventuelle berikende aktiviteter du vil benytte.

LÆREAKTIVITETER Be et barn holde åpningsbønn.

Del ut papir og fargeblyanter, og la barna tegne bilder av seg selv. Når de er ferdige, ber du
dem holde opp bildene. Spør hvilke barn som er virkelige, de på papiret eller de som holder
papiret. Spør hvordan de vet det.

Forklar at akkurat på samme måte som de er virkelige fordi de har legemer, er vår himmelske
Fader virkelig, og han har et legeme. Vi kan se bilder av vår himmelske Fader, men de er
ikke den virkelige himmelske Fader. Den virkelige himmelske Fader har et legeme av kjøtt
og ben.

Jesus Kristus ser ut som vår himmelske Fader

Spør barna om noen har sagt til dem noengang at de ligner sine foreldre. Vis bilde 1-3,
Jesus Kristus, og forklar at Jesus Kristus er vår himmelske Faders Sønn. Skriften forteller
oss at Jesus ser ut som vår himmelske Fader. Vis Bibelen og forklar Johannes 14:9 for
barna.

• Hvem er Jesus lik?

Aktivitet La barna reise seg. Hjelp dem å lære utenat den første delen av 1. trosartikkel: «Vi tror på
Gud, den evige Fader, og på hans Sønn, Jesus Kristus.»

Vi ligner vår himmelske Fader og Jesus

Forklar at siden vi er vår himmelske Faders åndebarn, ligner vi ham. Vi har slikt legeme som
han har. Forklar Moses 2:27 for barna. Forklar at å bli skapt i vår himmelske Faders bilde
betyr at vi ligner ham.

Aktivitet La barna etter tur se i speilet eller på et annet barn. Be hvert barn nevne en del av kroppen
de ser, f.eks. armer, ben, øyne eller ører. Forklar at vår himmelske Fader og Jesus også har
disse kroppsdelene.

• Har du et legeme som ligner vår himmelske Faders og Jesu legemer?

Forklar at vi vet hvordan vår himmelske Fader og Jesus ser ut fordi noen profeter (Kirkens
ledere) har sett vår himmelske Fader og Jesus og har skrevet om dem i Skriften.

Historie Vis bilde 1-4, Det første syn. Fortell beretningen om Det første syn, som finnes i Joseph
Smith – Historie 1:14–17.

Oppmerksomhets-
vekker

Vår himmelske Fader
har et legeme

Leksjon
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4
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• Hvordan visste Joseph Smith hvordan vår himmelske Fader og Jesus ser ut?

• Hva slags legemer har Jesus og vår himmelske Fader?

Vitnesbyrd Bær ditt vitnesbyrd om hvor takknemlig du er fordi du har et legeme som ble skapt i vår
himmelske Faders bilde. Uttrykk takknemlighet for de mange herlige ting kroppen din kan
gjøre.

BERIKENDE 
AKTIVITETER Bruk noen av disse aktivitetene i leksjonen.

1. La barna reise seg og si følgende aktivitetsvers flere ganger. Bruk de bevegelser som
beskrives.

Jeg har en fin kropp

Jeg har en fin kropp (hendene på brystet)
som min himmelske Fader skapte til meg.
Han ga meg ører så jeg kan høre (hendene bak øret),
og øyne så jeg kan se deg (pek på øynene).

Jeg har to hender så jeg kan klappe (klapp med hendene),
to føtter så jeg kan snu meg brått (snu rundt),
en liten nese som kan lukte alt (sniff)
når mamma lager noe godt.

Når jeg tenker på min kropp (en finger på hodet),
er det aller beste (sitt stille ned)
at den ligner Faderens
og kan det aller meste.

2. Hjelp barna til å synge eller si ordene til «Hode, skulder, kne og tå» (Barnas sangbok).
Minn barna om at vår himmelske Fader ga oss legemer som ligner hans, og at disse fine
legemene kan gjøre mange ting.

3. La barna etter tur bruke bilde 1-4, Det første syn, for å fortelle historien om Det første syn
for resten av klassen.

4. Fortell historien om Morten og familieaktiviteten:

Mortens far døde da Morten var spebarn. Morten lurte ofte på hvordan hans far så ut.
Han og hans mor skulle reise til en familieaktivitet hvor han ville treffe sine tanter og
onkler som hadde kjent faren godt.

Da de kom dit, hilste onkel Jon på dem. Han så på Morten og sa: «Jeg ville kjenne deg
hvor som helst. Øynene dine er akkurat som din fars.» Tante Elisabet sa: «Vet du hva,
Morten, nesen din er nøyaktig lik din fars.» Tante Mary sa: «Morten, smilet ditt minner
meg om din fars smil.»

Da de kjørte hjemover, sa Morten til sin mor: «Jeg har hatt det gøy i dag! Jeg lærte mye
om min far. Jeg lærte at jeg ligner ham, og det liker jeg! Nå når jeg ser meg i speilet, vil
jeg huske hvordan han ser ut, og jeg vil ikke glemme ham.» Mortens mor lente seg over
mot ham, klappet hånden hans og sa: «Når jeg har deg i nærheten, vil ikke jeg heller
glemme ham.»

Fortell barna at på samme måte som Morten visste at han lignet sin far selv om han ikke
kunne se ham, vet vi at vi ligner vår himmelske Fader selv om vi ikke kan se ham.

FLERE AKTIVITETER 
FOR DE YNGSTE 1. Vis bilde 1-4, Det første syn. Fortell enkelt om det første syn. Legg vekt på at vår himmel-

ske Fader og Jesus Kristus er virkelige personer og de hører våre bønner.

2. Bruk bilde 1-4, Det første syn, for å vise hvordan våre legemer ligner vår himmelske
Faders og Jesu legemer. Mens du peker på en kroppsdel på bildet, lar du barna peke på
tilsvarende del på seg selv. Hvis du for eksempel peker på vår himmelske Faders arm,
skulle barna peke på sine egne armer.
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3. Hjelp barna med å gjøre bevegelsene til følgende aktivitet mens du sier ordene:

Joseph knelte ned blant trær (knel, fold armene)
og ba en ydmyk bønn (fingertuppene på leppene).
Så lyttet han (hånden rundt øret)
da han fikk se vår Fader og hans Sønn (se opp, skjerm øynene med hånden).

4. Pek på munnen og si: «Dette er min munn.» Spør så: «Kan du vise meg din munn?» og
hjelp barna til å peke på munnene sine. Spør: «Har vår himmelske Fader munn?» Gjør
det samme med øyne, nese, ører og føtter. Pek så på alle kroppsdelene uten å si hva de
kalles, og la barna si hva de heter.



Leksjon

3
Vår himmelske Fader
har en plan for oss

7

FORMÅL Å hjelpe hvert barn til å forstå at vi bodde sammen med vår himmelske Fader som hans
åndebarn før vi kom til jorden, og at vi kan bo sammen med ham igjen etter dette livet.

FORBEREDELSE 1. Be om Åndens veiledning og studer ydmykt Abraham 3:22–27. Se også Evangeliets
prinsipper (31110.170), kapittel 2.

2. Nødvendig materiell:
a. Standardverkene.
b. En dukke eller papirdukke.
c. Bilde 1-1, Verden (62196); bilde 1-3, Jesus Kristus (bildesettet Evangelisk kunst 240;

62572); bilde 1-5, Familie med baby (62307); bilde 1-6, Familiens hjemmeaften (62521);
bilde 1-7, En kjærlig familie; bilde 1-8, Nadverden utdeles (62021); bilde 1-9, Morgen-
bønn (62310); bilde 1-10, Familiebønn (62275); bilde 1-11, En gutt blir døpt (62018);
bilde 1-12, En pike blir bekreftet (62020); bilde 1-13, Joseph Smith (bildesettet Evan-
gelisk kunst 400; 62449).

3. Gjør de nødvendige forberedelser for eventuelle berikende aktiviteter du vil benytte.

LÆREAKTIVITETER Be et barn holde åpningsbønn.

Sett en dukke eller en papirdukke på en av stolene ved siden av barna. Be barna reise seg,
snu seg rundt og så sette seg igjen.

• Hvorfor reiste ikke dukken seg?

• Hvorfor kan dere reise dere?

Snakk om forskjellene mellom barna og dukken. Hjelp barna å forstå at de er levende. De
har alle en ånd inni kroppen. Denne gjør at de lever og kan se, høre, stå, bevege seg, tenke
og snakke.

Vi er vår himmelske Faders åndebarn

Gjennomgå sammen med barna hvordan vi bodde sammen med vår himmelske Fader som
hans åndebarn før vi ble født på jorden. Vi var lykkelige, og vi likte å bo hos vår himmelske
Fader. Vi hadde ikke de fysiske legemer vi har nå, men vi hadde ånder. Forklar at en ånd ser
ut som et fysisk legeme, men har ikke kjøtt og ben.

• Hvor bodde dere før dere ble født på jorden?

Sang Syng «Jeg er Guds kjære barn» (Barnas sangbok, s. 2) sammen med barna. Minn barna
om at Gud er et annet navn på vår himmelske Fader.

Jeg er Guds kjære barn
som han har sendt til jord.
Han ga til meg et jordisk hjem,
en kjærlig far og mor.

Led meg, før meg, gå du med meg,
så jeg finner frem.
Lær meg alt jeg gjøre må
så himlen blir mitt hjem.

Aktivitet Be et barn stå ved siden av deg. Bruk barnets navn og forklar at han eller hun bodde hos
sin himmelske Fader før han/hun ble født på jorden, og han/hun er et åndebarn som vår
himmelske Fader elsker. Gjør det samme med hvert barn.

Oppmerksomhets-
vekker
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Forklar at fordi vår himmelske Fader elsker oss, har han en plan for oss. Før jorden ble
skapt, kalte vår himmelske Fader alle sine barn sammen for å forklare sin plan. Vi var der
alle sammen, våre foreldre og våre søsken.

Vår himmelske Fader sendte oss for å bo på jorden

Vis bilde 1-1, Verden. Forklar at jorden er en del av vår himmelske Faders plan. Under vår
himmelske Faders veiledning skapte Jesus Kristus jorden for oss. Vi ble sendt for å bli født
her og motta et fysisk legeme.

Vis bilde 1-5, Familie med baby. La barna snakke om bildet. Fortell dem at vi var begeistret
over å komme til jorden og over å lære og vokse. Vi kom til jorden som babyer til familier
som ville være glade i oss og ta seg av oss.

Fortell barna at da vi kom til jorden, fikk vi fysiske legemer med hud, muskler, blod og ben.
La barna kjenne på sine egne armer.

• Kan dere kjenne benet inni armen?

• Kan dere se og kjenne huden?

• Kan dere kjenne musklene deres?

Minn barna på at ånden inni oss gir oss liv, men vi kan ikke se eller ta på ånden. Vi kan se
og ta på vårt fysiske legeme. Fortell barna at det er en stor velsignelse å ha et fysisk
legeme.

Aktivitet Si følgende vers sammen med barna. Pek på kroppsdelene etterhvert som de nevnes.

Takk, o Gud, for øyne to

Takk, o Gud, for øyne to,
for ører, nese, kinn.
Takk for hender, armer, ben
som fins på kroppen min.

(Tilpasset etter et vers av Lucy Picco.)

Forklar at mens vi er her på jorden, vokser vi og lærer mye. Når vi lærer å velge det som
er riktig, kan vi bli mer lik vår himmelske Fader og Jesus. Dette er en annen del av vår
himmelske Faders plan.

Vår himmelske Fader ønsker at vi en dag skal vende tilbake til ham

Uttrykk din kjærlighet til din himmelske Fader. Fortell barna at du en dag ønsker å vende
tilbake til din himmelske Fader, slik at du kan se ham og være sammen med ham igjen.
Forklar at dette også er en del av vår himmelske Faders plan. Han ønsker at vi alle skal
vende tilbake for å bo hos ham når vårt jordeliv er over. Han ønsker at vi, våre foreldre og
hele vår familie skal være sammen med ham igjen.

Forklar at for å bo hos vår himmelske Fader og Jesus igjen må vi bli døpt og holde alle
budene. Vis frem standardverkene. Forklar at Skriften lærer oss om vår himmelske Fader
og Jesus og hva de ønsker at vi skal gjøre.

Bruk bildene som er nevnt under «Forberedelse», og snakk om hva vår himmelske Fader
ønsker at vi skal lære og gjøre her på jorden. Han ønsker at vi skal elske vår familie,
være uselvisk, gå i kirken, ta nadverden, be morgen og kveld, ha familiebønn og familiens
hjemmeaften, bli døpt, bli bekreftet og motta Den hellige ånd, bli gift i templet, lære om
profeter og bli vår himmelske Fader og Jesus lik.

Vitnesbyrd Gi uttrykk for din takknemlighet til din himmelske Fader og for hans plan for oss. Oppmuntre
barna til alltid å gjøre det de vet er riktig, slik at de en dag kan vende tilbake for å bo hos sin
himmelske Fader og Jesus.
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Leksjon 3

BERIKENDE 
AKTIVITETER Bruk noen av disse aktivitetene i leksjonen.

1. Gi hvert barn et stykke papir hvor du har skrevet Jeg er Guds barn, og la dem tegne et
bilde av seg selv. La barna vise bildene til resten av klassen. Oppmuntre hvert barn til å
si noe godt om seg selv mens han/hun viser bildet.

2. Hjelp barna til å si følgende vers og gjøre de bevegelser som antydes:

Skapelsen

Gud skapte månen (lag en sirkel med hendene)
og blinkende stjerner (åpne og lukk hendene)
og satte dem høyt over sky (strekk opp).
Han skapte solen (lag en sirkel med armene over hodet)
og trærne (hold armene rett opp)
og blomstene (gjør hendene skålformet)
og små fugler som kan fly (vift med armene).

(Fra Fascinating Finger Fun av Eleanor Doan, © 1951. Brukt med tillatelse.)

3. Skriv følgende spørsmål på forskjellige papirlapper. Repeter leksjonen ved å la hvert
barn velge en papirlapp. Les spørsmålet og la barnet besvare det. Gjenta slik at alle
barna får sin tur.

a. Hvem er Guds barn? (Jeg er. Alle er.)
b. Hvor bodde vi før vi ble født på jorden? (I himmelen hos vår himmelske Fader og

Jesus.)
c. Hvorfor ba vår himmelske Fader Jesus skape jorden for oss? (For at vi kunne få et

fysisk legeme og lære hva vi trenger å gjøre for å leve sammen med vår himmelske
Fader og Jesus igjen.)

d. Hva må vi gjøre for å bo hos vår himmelske Fader og Jesus igjen? (Adlyde budene,
være uselviske, bli døpt, reise til templet og så videre. La barna vise passende bilder
mens de besvarer dette spørsmålet.)

e. Hvem kan vi bo sammen med når vi er ferdige med vårt liv her på jorden? (Vår him-
melske Fader og Jesus og våre familier.)

FLERE AKTIVITETER 
FOR DE YNGSTE 1. Med godkjennelse fra din Primær-president kan du invitere en far til å ta med seg sitt

spebarn til klassen. Snakk om fedre og hvordan de elsker sine barn. Fortell barna at de
har to fedre som elsker dem: deres far her på jorden og deres himmelske Fader. Før barn
blir født på jorden, bor de hos sin himmelske Fader. (Bemerk: Vær fintfølende overfor
situasjoner hos barna i klassen. Enkelte har kanskje ikke fedre i sitt hjem.)

2. Ta med ett eller flere par «pappasko» til klassen. Snakk om hvem som bruker så store
sko. La barna sammenligne størrelsen på sine egne sko eller føtter med de store. La dem
alle etter tur gå i «pappaskoene».

3. Hjelp barna å gjøre bevegelsene til følgende aktivitet mens du sier ordene. Gjenta så
mange ganger du ønsker.

La alle reise seg og dann en ring, hold hverandre i hendene gjennom hele aktiviteten.

Vi bodde alle sammen med vår himmelske Fader (alle står tettere sammen, hendene
føres inn mot midten).
Han sendte oss ned til jorden (spre dere i en stor sirkel).
Han ga oss familier som skulle være glad i oss og lære oss (tettere sammen igjen).
Våre familier vil hjelpe oss til å bo hos ham igjen (utvid sirkelen igjen).



FORMÅL Å hjelpe hvert barn å lære hvordan de kan be til vår himmelske Fader og vite at han vil lytte
til dem.

FORBEREDELSE 1. Be om Åndens veiledning og studer med bønnens hjelp Daniel 6. Se også Evangeliets
prinsipper (31110 170), kapittel 8.

2. Nødvendig materiell:
a. En bibel.
b. Bilde 1-9, Morgenbønn (62310); bilde 1-10, Familiebønn (62275); bilde 1-14, Daniel i

løvehulen (bildesettet Evangelisk kunst 117; 62096); bilde 1-15, Maten velsignes.

3. Gjør de nødvendige forberedelser til eventuelle berikende aktiviteter.

LÆREAKTIVITETER Be et barn om å holde åpningsbønnen.

La barnet som ba åpningsbønnen, bli stående foran klassen. Minn barna om at i forrige
leksjon lærte de at vi levde sammen med vår himmelske Fader før vi ble født. Vår himmelske
Fader har sendt oss ned til jorden.

• Hvordan kan vi snakke med vår himmelske Fader mens vi bor på jorden?

• Hvem snakket (navnet på barnet som holdt bønn) til når han (eller hun) ba?

Hjelp barna å forstå at når vi ber, så snakker vi med vår himmelske Fader.

Vi kan be til vår himmelske Fader

Bær vitnesbyrd om at selv om vi ikke kan se vår himmelske Fader, kan vi be til ham, og han
vil lytte til våre bønner.

Vis bilde 1-9, Morgenbønn.

• Hva gjør denne piken?

• Hvem snakker hun til?

• Hva tror dere denne piken sier til vår himmelske Fader?

Bruk bilde 1-9, Morgenbønn; bilde 1-10, Familiebønn og bilde 1-15, Maten velsignes mens
du snakker med barna om de tidspunktene vi ber på. Forklar at vi kan be til vår himmelske
Fader når som helst vi ønsker det. Det vanligste er når vi står opp om morgenen og når vi
legger oss, ved måltidene, sammen med familien, og når vi trenger spesiell hjelp til noe. La
barna få holde bildene etter hvert som du snakker om dem.

Jesus Kristus lærte oss å be til vår himmelske Fader

Forklar at Jesus har lært oss å gjøre visse ting når vi ber. Når vi gjør oss klar til å holde bønn,
tenker vi på vår himmelske Fader.

• Hva gjør vi med armene våre når vi ber?

• Hva gjør vi med hodet og øynene når vi ber?

Aktivitet Få barna til å gjøre det samme som deg når du viser hvordan vi gjør oss klar til å be, ved å
folde armene, bøye hodet og lukke øynene. Så kan du be et barn komme frem, og la de
andre barna gjøre det samme som han/hun gjør når han/hun viser hvordan vi gjør oss klar til
å be.

Oppmerksomhets-
vekker

Jeg kan be til min
himmelske Fader

Leksjon

4

10
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Sang Fremsi teksten til «Vi bøyer våre hoder ned» sammen med barna flere ganger. Gjør de
bevegelsene som nevnes i teksten.

Vi bøyer våre hoder ned,
vi folder våre hender.
Vi lukker våre øyne med,
vi til vår Gud oss vender.

• Hva annet kan vi gjøre for å forberede oss til å be?

Forklar at når vi holder bønn alene eller sammen med familien hjemme, folder vi ikke bare
hendene og bøyer hodet og lukker øynene. Ofte kneler vi ned også.

Sang Forklar at det er spesielle ting vi sier når vi holder bønn. Fremsi ordene i «Jeg ber i tro» flere
ganger. (Lys over Norge, mars 1991.) Be barna om å holde opp en finger for hver av de fire
spesielle tingene vi sier hver gang vi ber.

Først jeg sier «Kjære Gud, himmelske Fader!»
Jeg takker for alt han meg gir.
Så ber jeg ham ydmykt se til mitt behov,
i Jesu Kristi navn, amen.

(Copyright © 1987: Janice Kapp Perry. Brukt med tillatelse.)

• Hvordan begynner vi bønnene våre?

• Hva kan vi takke vår himmelske Fader for?

• Hva kan vi be vår himmelske Fader om?

• Hvordan avslutter vi bønnene våre?

Vår himmelske Fader lytter til oss når vi ber

Historie Vis bilde 1-14, Daniel i løvehulen. Fortell historien fra Daniel 6. Les høyt første del av vers 23
for å forklare hvorfor Daniel ikke ble skadet mens han var i løvehulen.

Forklar at Daniel ønsket å be fordi det var et bud fra vår himmelske Fader, og også fordi han
ønsket å takke for de velsignelsene vår himmelske Fader ga ham.

• Hva gjorde kongen fordi Daniel ba? (Se Daniel 6:17.)

• Hva skjedde med Daniel inne i løvehulen? (Se Daniel 6:23.)

• Hvordan vet vi at vår himmelske Fader lyttet til Daniels bønn? (Se Daniel 6:24.)

Vitnesbyrd Fortell om en gang vår himmelske Fader lyttet til dine bønner. La barna fortelle om sine
erfaringer med bønn.

Fortell barna hvor takknemlig du er for at vi kan be til vår himmelske Fader, og forsikre dem
om at han lytter til oss når vi ber.

Når du ber ett av barna om å holde avslutningsbønn, repeterer du hvordan vi forbereder
oss til å be.

• Hva skulle vi gjøre for å forberede oss til å holde bønn? (Folde armene, bøye hodet og
lukke øynene.)

• Hva er det første (barnets navn) skulle si i bønnen?

• Hva kan (barnets navn) takke vår himmelske Fader for?

• Hva kan (barnets navn) be vår himmelske Fader om?

• Hvordan skulle (barnets navn) avslutte bønnen?

BERIKENDE 
AKTIVITETER Velg noen av disse aktivitetene til leksjonen.

1. Kast en myk gjenstand, f.eks. en bønnepose eller ball, til barna. Når hver av dem tar imot,
ber du ham eller henne om å fullføre setningen «Når jeg ber, kan jeg takke vår himmelske
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Fader for _____________________.» Barnet kan svare f.eks. «familien min». Når alle barna har hatt sin
tur, gjentar du aktiviteten ved å be barna nevne ting de kan be vår himmelske Fader om
når de ber. Du kan holde opp bilder for å hjelpe dem å komme på idéer.

2. Fremsi ordene i «Takk for jorden du oss ga», og gjør bevegelsene som nevnes nedenfor:

Takk for jorden du oss ga (hold armene opp i en sirkel som fremstiller verden),
for hver fugl som synger glad (åpne og lukk pekefingrene og tomlene som et nebb).
Takk for mat og takk for klær (lat som om dere spiser, pek på klærne),
for hver ting vi nyter her (spre armene ut).

(Fra First Year Music av Hollis og Dann. Copyright 1957 D. C. Heath and Company.
Gjengitt med tillatelse.)

3. Fremsi verset «Jeg er takknemlig for mine øyne», og pek på de forskjellige kroppsdelene
som nevnes:

Takk, o Gud, for øyne to,
for ører, nese, kinn.
Takk for hender, armer, ben.
som fins på kroppen min.

(Tilpasset fra et vers av Lucy Picco.)

4. La barna dramatisere historien om Daniel i løvehulen. Du kan ta med enkle kostymer til
dem. Hvis du ikke vil rollespille hele historien, kan du la barna late som de er brølende
løver og be dem lukke munnen som om engelen lukket den.

5. Syng eller les teksten til «Kjære Far, jeg takker deg» (Barnas sangbok, s.15) eller «Vi bøyer
våre hoder ned» (Barnas sangbok, s. 18).

6. La barna tegne bilder av ting de kan takke vår himmelske Fader for. Skriv Når jeg ber,
kan jeg takke vår himmelske Fader for: på hver tegning.

FLERE AKTIVITETER 
FOR DE YNGSTE 1. Minn barna om at når vi ber, snakker vi med vår himmelske Fader, som elsker oss og

lytter til oss. Hjelp barna å fremsi følgende vers:

Jeg elsker min himmelske Fader.
Jeg takker ham når jeg ber.
Min himmelske Fader elsker meg,
han hører meg og ser.

2. Hjelp barna å fremsi det ene eller begge versene nedenfor og vise handlingene med
bevegelser:

Vi folder våre armer og bøyer hodet så,
Vi lukker våre øyne, vi er klare nå.
Vi folder armene og bøyer hodet nå.
Mens bønnen blir sagt, vi lytter så.

3. Tegn et omriss av hånden til hvert barn på et ark. Snakk om hva vi skulle gjøre med
armene og hendene våre mens vi ber. La barna fargelegge omrisset av hånden sin, og
skriv barnets navn på den.



FORMÅL Å hjelpe hvert barn å forstå at Jesus Kristus er vår himmelske Faders Sønn.

FORBEREDELSE 1. Be om Åndens veiledning og studer ved bønnens hjelp Matteus 3:13–17 og Lukas
1:26–35, 2:1–7, 41–52. Se også Evangeliets prinsipper (31110 170), kapittel 3.

2. Inviter, med Primær-presidentens godkjennelse, faren til ett av barna til klassen for å
snakke om hvordan barnet var da han eller hun var liten. Be ham om mulig å ta med
bilder og en yndlingsleke. Oppmuntre ham til å fortelle at han er glad i barnet.

3. Nødvendig materiell:
a. En bibel.
b. Bilde 1-16, Jesu fødsel (bildesettet Evangelisk kunst 201; 62495); bilde 1-17, Jesus som

gutt i templet (Evangelisk kunst 205; 62500); bilde 1-18, Døperen Johannes døper
Jesus (Evangelisk kunst 208; 62133).

4. Gjør de nødvendige forberedelser til eventuelle berikende aktiviteter.

Bemerkning til læreren: Vær oppmerksom på barn i klassen som kanskje ikke har en far i
hjemmet, når du snakker om fedre. Få frem at vi alle har en Fader i himmelen som elsker
oss. Hvis noen av barna har stefar, forklarer du at stefedre også elsker oss og tar vare på
oss.

LÆREAKTIVITETER Be et barn om å holde åpningsbønnen.

Spør barna om de vet hvem den besøkende er. La den besøkendes barn få presentere
ham for klassen. La faren fortelle barna om sønnen eller datteren sin. Oppmuntre barna til å
fortelle noe om sine egne fedre, for eksempel hvilken farge håret hans har, eller hva han
arbeider med.

Jesus Kristus er vår himmelske Faders Sønn

Fortell barna at de alle sammen har to fedre: en jordisk far og en himmelsk Far. Vår jordiske
far er far til vårt fysiske legeme. Vår himmelske Fader er far til den ånden som er inne i
kroppen vår. Jesus har bare én far, for vår himmelske Fader er far til både Jesu ånd og hans
fysiske legeme. Det er derfor Jesus kalles Guds Sønn.

Historie Vis bilde 1-16, Jesu fødsel, og fortell beretningen om Jesu fødsel slik den står i Lukas
1:26–35 og 2:1–7. Få frem at engelen fortalte Maria at barnet hun skulle føde, var Guds
Sønn. Vis til bildet når du stiller følgende spørsmål:

• Hvem av disse personene er Jesu mor?

• Hva heter hun? (Se Lukas 1:27.)

• Hvem er mannen på bildet? (Se Lukas 1:27.)

• Hvem er far til Jesus? (Vår himmelske Fader. Josef var en god mann som ble utvalgt av
vår himmelske Fader til å ta vare på Maria og Jesus.)

Sang La barna reise seg og synge eller fremsi teksten til «Det lille barn Jesus» (Barnas sangbok,
s. 26. Improviser med passende hånd- og armbevegelser slik teksten antyder.

Det lille barn Jesus i krybben sov søtt,
foruten en seng og i fattigdom født.
Men himmelens stjerner så ned hvor han lå,
det lille barn Jesus på leie av strå.

Oppmerksomhets-
vekker

Leksjon

5
Jesus Kristus er vår
himmelske Faders Sønn
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Jesus elsker vår himmelske Fader og er lydig mot ham

Historie Vis bilde 1-17, Jesus som gutt i templet, og fortell historien om Jesus i templet, slik den står
i Lukas 2:41–52. Få frem at Jesus gikk til templet fordi han elsket vår himmelske Fader og
ønsket å gjøre hans gjerning.

• Hva gjorde Jesus i templet? (Se Lukas 2:46.)

Aktivitet La barna reise seg og utføre følgende aktivitet flere ganger:

Den unge Jesus gikk til templet (gå på stedet)
før han ble sterk og stor (strekk opp armene),
for å gjøre sin Faders gjerning (hold hendene ut),
for han elsker oss alle på jord (omfavn deg selv).

Historie Vis bilde 1-18, Døperen Johannes døper Jesus, og fortell historien om Jesu dåp, slik den
står i Matteus 3:13–17. Forklar at Jesus ble døpt fordi han elsket vår himmelske Fader og
ønsket å adlyde ham. Jesus ønsket også å være et godt eksempel for oss. Les vers 17 høyt
(begynn med Dette er min elskede Sønn), og forklar at det var vår himmelske Fader som
sa disse ordene. Vår himmelske Fader var glad for at Jesus ble døpt.

• Har du sett noen som ble døpt?

Forklar at én måte barna kan være lydige mot vår himmelske Fader på og vise at de elsker
ham, er å bli døpt når de blir åtte år gamle.

Vitnesbyrd Bær vitnesbyrd om at Jesus Kristus er vår himmelske Faders Sønn. Gi uttrykk for din
kjærlighet til Jesus og den takknemlighet du føler for ham.

BERIKENDE 
AKTIVITETER Velg noen av disse aktivitetene til leksjonen.

1. Legg tre bilder fra leksjonen med baksiden opp på fanget ditt eller på et bord. La et barn
velge ett av bildene, vise det til klassen og fortelle den historien som bildet illustrerer. Gjør
det samme med de to andre bildene.

2. La barna synge eller fremsi teksten til det første verset av «Å, la meg høre om Jesus»
(Barnas sangbok, s. 36).

3. La barna rollespille Jesu fødsel med enkle effekter som en dukke, et sjal og noen skjerf.

FLERE AKTIVITETER 
FOR DE YNGSTE 1. Vis bilde 1-16, Jesu fødsel, og spør barna hvem babyen på bildet er. Fortell dem om Jesu

fødsel.

Forklar at Jesus ikke lenger er en baby. Nå er han voksen, og han er vår himmelske
Faders viktigste hjelper. Vis bilde 1-3, Jesus Kristus, og fortell barna at Jesus elsker oss
og hjelper oss på mange måter.

2. La barna reise seg og synge følgende ord til melodien «En gang var en snømann»
(Barnas sangbok, s. 121). Strekk ut og kryp sammen slik versene antyder.

En gang var jeg liten, liten, liten,
en gang var jeg liten, ja, et nor.
Men jeg vokser veldig, veldig, veldig.
Ja, jeg vokser veldig og blir stor.

3. Snakk med foreldrene på forhånd for å få bilder av barna som babyer eller små leker som
de pleide å leke med. Vis dem frem til klassen. Finn ut hvem babyen på hvert av bildene
er, eller hvem lekene tilhører. Forklar at da de var veldig små, så de slik ut som på bildet,
og de lekte med lekene.



FORMÅL Å hjelpe hvert barn til å føle at vår himmelske Fader og Jesus Kristus elsker hver enkelt
av oss.

FORBEREDELSE 1. Be om Åndens veiledning og studer med bønnens hjelp Markus 10:13–16, Johannes 3:16
og 3. Nephi 17:11–12, 21-24.

2. Nødvendig materiell:
a. En bibel og Mormons bok.
b. Et lite speil.
c. Bilde 1-1, Verden (62196); bilde 1-3, Jesus Kristus (Evangelisk kunst 240; 62572);

bilde 1-4, Det første syn (Evangelisk kunst 403; 62470); bilde 1-19, Kristus og barna
(Evangelisk kunst 216; 62467); bilde 1-20, Jesus velsigner de nephittiske barna.

3. Gjør de nødvendige forberedelser til eventuelle berikende aktiviteter.

LÆREAKTIVITETER La et barn holde åpningsbønnen.

Ta hvert barn i hånden. Si hvert barns navn og fortell noe du liker ved ham eller henne.

Be hvert av barna om å nevne en som elsker ham/henne, og fortelle hva vedkommende gjør
som får ham/henne til å føle seg elsket.

Forklar at denne leksjonen handler om to personer som elsker oss alle. De ga oss denne
vakre jorden og evangeliet og Kirken.

• Hvem er disse to personene som elsker alle mennesker? (Vår himmelske Fader og Jesus
Kristus.)

Historie Vis bilde 1-4, Det første syn. La barna hjelpe deg å fortelle historien om det som skjer på
bildet.

• Husker dere hvem personene på dette bildet er?

• Hva gjør de?

Vår himmelske Fader og Jesus Kristus gir oss velsignelser

Minn barna om at før vi kom til jorden, bodde vi hos vår himmelske Fader og Jesus Kristus.
De planla at vi skulle få komme til jorden så vi kunne lære og vokse. De kjenner oss og er
glad i oss.

Vis bildet 1-1, Verden.

• Hva ba vår himmelske Fader Jesus Kristus om å skape for oss?

Forklar at vår himmelske Fader ba Jesus om å skape jorden og alt som er på den. Hjelp
barna å forstå at vår himmelske Fader og Jesus planla alt som vi trenger for å leve og være
lykkelige. Disse tingene minner oss om at de elsker oss.

• Hvilke ting minner deg om at vår himmelske Fader og Jesus elsker deg? (Svarene kan
omfatte f.eks. familie, venner, Kirken, planter og dyr.)

Sang Syng eller fremsi teksten til «Min himmelske Fader elsker meg», (Barnas sangbok, s. 16),
samtidig som du gjør bevegelsene som angis nedenfor. Deretter ber du barna om å reise
seg og synge sangen sammen med deg.

Oppmerksomhets-
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Ja, hver gang jeg hører (legg hendene bak ørene) fuglenes sang (åpne og lukk fingrene
som et fuglenebb)
fra trærne i skog og li,
ja, hver gang jeg føler regn på mitt kinn (lag regndråpebevegelser med fingrene)
eller vinden som suser forbi (beveg begge hendene frem og tilbake),
og hver gang en blomst jeg nyte kan (lat som du lukter på en blomst), som lyser på min vei,
da gledes jeg over å bo på vår jord (legg hendene over hjertet),
som vår Fader har skapt og gitt meg (strekk ut hendene og armene).

Vis bilde 1-3, Jesus Kristus.

• Hvem er dette?

• Hvem er far til Jesus?

Les første del av Johannes 3:16 (til og med Sønn) og forklar at den største velsignelsen vår
himmelske Fader noen gang har gitt oss, var å sende Jesus Kristus til jorden.

Jesus viste at han elsket barn

Historie Vis bilde 1-19, Kristus og barna. Fortell historien om Jesus som velsignet barna i Jerusalem,
slik den står i Markus 10:13-16.

Påpek at Jesus tok seg tid til å velsigne barna og vise at han var glad i dem, enda noen av
hans disipler mente at han ikke skulle ha bryderi med barna.

• Hva gjorde Jesus da barna kom til ham? (Se Markus 10:16.)

• Hva tror du barna følte for Jesus?

Sang Fremsi teksten til «Jesus elsker alle småbarn» sammen med barna.

Jesus elsker alle småbarn,
lød hans ord en gang.
Han vil alle hjelpe,
og ta dem i sitt fang.

Historie Vis bilde 1-20, Jesus velsigner de nephittiske barna. Forklar at etter at Jesus var død,
besøkte han folket i Amerika. Amerika var langt fra det stedet hvor Jesus bodde mens han
var på jorden.

Fortell historien om hvordan Jesus velsignet de nephittiske barna, slik den står i 3. Nephi
17:11–12, 21–24. Forklar at Jesus velsignet barna ett for ett.

• Hvordan viste Jesus at han elsket barna?

• Hvordan vet du at Jesus elsker deg?

Aktivitet Fremsi følgende vers sammen med barna flere ganger, og gjør de bevegelsene som er
angitt:

Jesus elsker alle barn (hold ut armene),
de bitte, bitte små (bruk en hånd til å vise knehøyde),
babyen i vuggen (lag en vugge med armene),
og dem som er store som så (løft hendene høyt over hodet).

(Fra Finger Fun for Little Folk av Thea Cannon. Copyright © 1949 Standard Publishing
Company, Cincinnati, Ohio. Brukt med tillatelse.)

Vår himmelske Fader og Jesus Kristus elsker hver og en av oss

Hjelp barna å forstå hvor betydningsfull hver av dem er for vår himmelske Fader og Jesus.
Forklar at vår himmelske Fader og Jesus elsker hver eneste en av oss og kjenner oss ved
navn.

Aktivitet Hold opp et speil og la barna komme frem en av gangen. Når de kommer frem og ser i
speilet, sier du: «Dette er (barnets navn), og vår himmelske Fader og Jesus elsker (barnets
navn) veldig høyt.»
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Leksjon 6

Vitnesbyrd Bær vitnesbyrd om at vår himmelske Fader og Jesus Kristus lever, og at de elsker hver
eneste en av oss. Fortell hva du føler for alle de mange velsignelsene som vår himmelske
Fader og Jesus har gitt deg.

BERIKENDE 
AKTIVITETER Velg noen av de følgende aktiviteter til leksjonen.

1. Syng eller fremsi teksten til «Jesus er vår kjæreste venn», (Barnas sangbok, s. 37). Gi
hver av barna en kopi av utdelingsarket «Jesus er vår kjæreste venn» (bakerst i leksjonen),
og la dem fargelegge det.

2. Syng eller fremsi teksten til «Jeg har en Fader god», (Barnas sangbok, s. 8, eller «Min
Frelsers kjærlighet» (Barnas sangbok, s. 42).

3. Vis bilder av noe som vår himmelske Fader og Jesus har gitt oss, som et tempel, dyr,
blomster, familier, mat, venner, hjem, møtehus eller Skriften. (Du kan skaffe bilder fra
møtehusets bibliotek, bildesettet «Evangelisk kunst» eller Lys over Norge.) Hjelp barna
å forstå at vår himmelske Fader og Jesus har gitt oss alt dette fordi de elsker oss.

4. Ta med en tom brusflaske. La barna sitte i ring på gulvet og plasser flasken i midten. Snurr
flasken. Når flasketuten peker på et barn, skal han eller hun nevne noe som vår himmelske
Fader og Jesus har gitt oss, og som viser at de elsker oss. Hjelp hvert barn til å komme
på et svar når det er deres tur. Når et barn har svart, lar du ham/henne snurre flasken slik
at den vil peke på et annet barn.

5. Ha klar en eske eller en pose som inneholder forskjellige gjenstander som vi trenger for å
leve på jorden, f.eks. mat, vann eller klær. Forklar at vår himmelske Fader og Jesus planla
jorden slik at vi kunne bo på den. Forklar at esken eller posen inneholder noe som vi
trenger for å bo på jorden. Gi barna noen hint om en gjenstand helt til de gjetter hva det
er. Når de har gjettet riktig, tar du bort gjenstanden. Fortsett leken inntil barna har gjettet
alle gjenstandene.

6. Lag et merke med teksten Vår himmelske Fader og Jesus elsker meg til hvert barn. Du
kan feste det med tape på barna eller sette en snor i merket og henge det rundt halsen
deres. Du kan gjerne gjemme merkene under barnas stoler før klasseperioden og la
barna finne dem.

FLERE AKTIVITETER 
FOR DE YNGSTE 1. Fremsi følgende vers sammen med barna og gjør de bevegelsene som nevnes:

Hvis du er veldig, veldig høy (strekk opp armene),
er det plass i kirken til deg.
Hvis du er veldig, veldig liten (kryp sammen),
er det plass i kirken til deg.

Høy (strekk opp)
Liten (kryp sammen)
Høy (strekk opp)
Liten (kryp sammen)
Vår himmelske Fader elsker oss alle.

2. Fremsi følgende vers og hjelp barna å gjøre bevegelsene:

Vår himmelske Fader kjenner meg

Vår himmelske Fader kjenner meg (pek på deg selv)
og vet hvor jeg liker å gå.
Han vet navnet mitt og hvor jeg bor (sett fingrene på begge hender mot hverandre til

et tak).
Jeg vet han elsker meg nå (kryss armene og berør skuldrene i omfavnelse).

Han vet hva som gjør meg glad (ta på en smilende munn).
Han vet hva som gjør meg lei (ta på en trist munn).
Jeg vet han alltid vil hjelpe (pek på deg selv),
og dette gleder meg!
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FORMÅL Å hjelpe hvert enkelt barn å forstå at Den hellige ånd hjelper oss.

FORBEREDELSE 1. Be om Åndens veiledning og studer ved bønn Johannes 14:16–17, 2. Nephi 32:5,
Moroni 10:4–5 og Lære og pakter 39:23, 130:22. Se også Evangeliets prinsipper
(31110 170) kapittel 7.

2. Nødvendig materiell:
a. En bibel og et eksemplar av Lære og pakter.
b. En kjent gjenstand og en pose å legge den i.
c. Bilde 1-3, Jesus Kristus (Evangelisk kunst 240, 62572); bilde 1-4, Det første syn

(Evangelisk kunst 403, 62470).

3. Gjør de nødvendige forberedelser for eventuelle berikende aktiviteter.

LÆREAKTIVITETER Be et barn holde åpningsbønn.

Be et barn komme frem til deg. Hvisk noe i øret hans/hennes om Den hellige ånd, f.eks.
«Den hellige ånd hjelper vår himmelske Fader og Jesus». Gjenta dette med hvert barn i
klassen (du kan si det samme til alle). Spør barna om de vet hvem du skal snakke om idag.
Forklar at du vil snakke om hjelperen til vår himmelske Fader og Jesus, Den hellige ånd.

Vis bilde 1-4, Det første syn. Pek på vår himmelske Fader og Jesus, og forklar at de har
fysiske legemer som ser akkurat slik ut som vårt. Forklar at Den hellige ånd på mange måter
er lik vår himmelske Fader og Jesus. Han elsker oss og hjelper oss. Men han har ikke et
fysisk legeme slik som vår himmelske Fader og Jesus. Han er en ånd slik at han stillferdig
kan putte idéer inn i vårt sinn og få oss til å bli glade og føle trøst.

Den hellige ånd gir oss trøst og hjelp

• Hvordan trøster mor eller far deg og får deg til å føle deg bedre når du er såret eller lei
deg?

Vis bilde 1-3, Jesus Kristus. Fortell barna at Jesus visste at disiplene, som var hans hjelpere,
ville bli ulykkelige når han døde, så han fortalte dem at han ville be vår himmelske Fader om
å sende en trøster som skulle hjelpe dem til ikke å være så lei seg (se Johannes 14:16–17).

Fortell barna at denne trøsteren er Den hellige ånd, og han kan trøste oss også. Forklar at
når vi er bedrøvet eller engstelige, vil vår himmelske Fader hjelpe oss ved å sende Den
hellige ånd for å trøste oss.

Historie Forklar at Den hellige ånd også kan advare oss og veilede oss når vi trenger hjelp. Fortell
med dine egne ord følgende historie om den unge Harold B. Lee, som senere ble Kirkens
ellevte president:

«Jeg var kanskje åtte år, eller litt yngre, da jeg fikk være med far til en bondegård et stykke
unna. Mens han arbeidet, forsøkte jeg å underholde meg selv med ting som gutter flest
holdt på med. Det var en varm og støvfylt dag, og jeg lekte til jeg ble sliten. På den andre
siden av gjerdet sto et falleferdig skur som virket veldig interessant. Jeg forestilte meg at
det falleferdige skuret var en borg som jeg hadde lyst til å utforske, så jeg gikk bort til gjerdet
og begynte å klyve gjennom det for å komme bort til skuret. Da hørtes en stemme som sa
helt tydelig: ‘Harold, gå ikke dit bort.’ Jeg så meg rundt for å se hvem som sa navnet mitt.
Far var helt i den andre enden av jordet, så han kunne ikke se hva jeg holdt på med. Det var
ikke et menneske å se. Så gikk det opp for meg at en som jeg ikke kunne se, advarte meg
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mot å gå videre. Hva som fantes der borte, kommer jeg aldri til å få vite, men jeg lærte tidlig
at det finnes noen utenfor vår synsvidde som kan snakke til oss.» (I CR, Mexico City Mexico
områdekonferanse 1972, s. 48–49.)

Forklar at noen ganger hvisker Den hellige ånd høyt, slik som han gjorde til president Lee,
men ofte gir han oss bare en følelse av hva vi burde eller ikke burde gjøre.

Den hellige ånd hjelper oss å vite hva som er rett

Forklar at Den hellige ånd elsker oss og hjelper oss å velge det rette. Få barna til å tenke på
noe de har gjort som er godt, slik som å være lydig mot sine foreldre, hjelpe andre og holde
bønn.

• Hva føler du når du gjør noe som er riktig?

• Hva føler du når du gjør noe som er galt?

Forklar at Den hellige ånd hjelper oss til å vite forskjellen mellom riktig og galt ved å gi oss
en god, varm følelse når vi gjør noe riktig, og en vond følelse når vi gjør noe galt.

Få barna til å fortelle om situasjoner da de har hatt en varm, god følelse fordi de har valgt
riktig eller hjulpet noen. Hjelp dem å gjenkjenne Den hellige ånds påvirkning.

Sang Fremsi teksten til «Lytt til hjertets spede klang» sammen med barna.

Lytt til hjertets spede klang.
Lytt, lytt, lytt, lytt.
Den deg hjelper dagen lang
til å velge rett . . . alltid.

Den hellige ånd hjelper oss å vite at vår himmelske Fader og Jesus er der

Forklar at Den hellige ånd kan hjelpe oss å vite om noe er sant eller virkelig. Vis barna en
pose med en gjenstand i. Fortell at det er noe inni posen, men vis dem ikke hva det er.

• Er det noe inni denne posen?

Forklar at selv om barna ikke kan se gjenstanden inni posen, vet de at den er der fordi du
har fortalt dem det. Selv om få mennesker noengang får se vår himmelske Fader og Jesus,
kan Den hellige ånd hjelpe oss til å vite at de virkelig er der og at de elsker oss. Forklar
at det å vite det, kalles et vitnesbyrd. Ofte bærer noen sitt vitnesbyrd på møter i Kirken og
forteller oss at de vet at Jesus lever. Den hellige ånd har hjulpet dem til å vite at dette er
sant.

Vi kan motta Den hellige ånds gave

Fortell om din egen erfaring med å bli døpt og bekreftet. Fortell hva du følte da menn som
hadde prestedømmet, la hendene på hodet ditt og ga deg Den hellige ånds gave.

Les høyt Lære og pakter 39:23 til og med den Hellige Ånds gave. Forklar at når barna blir
åtte år gamle og blir døpt og bekreftet, vil de kunne motta Den hellige ånds gave. Den
hellige ånds gave vil hjelpe dem å holde de løftene de gir når de blir døpt.

Vitnesbyrd Uttrykk din takknemlighet for Den hellige ånd og fortell barna hvordan Den hellige ånd har
trøstet deg og hjulpet deg til å vite hva som er rett.

BERIKENDE 
AKTIVITETER Velg noen av disse aktivitetene til leksjonen.

1. Hjelp barna å synge eller fremsi teksten til «Den hellige ånd» (Barnas sangbok, s. 56).

2. Vis bilder av folk som gjør godt, f.eks. deler med hverandre eller hjelper hverandre.
Spør barna hva de føler når de gjør noe godt. Beskriv noen situasjoner hvor mennesker
gjør gode eller dårlige ting, slik som å hjelpe mødrene sine, slåss med brødrene sine,
la andre låne lekene sine, og være ulydig mot foreldrene sine. Be barna om å smile når
gjerningen er god, og rynke brynene når den ikke er det.
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3. Si med lav stemme: «Alle som kan høre stemmen min, setter pekefingeren på nesen sin.
Alle som kan høre stemmen min, legger hånden på hodet.» Fortsett med andre deler
av kroppen inntil alle barna lytter til din lave stemme. Forklar at selv om du snakket lavt,
kunne barna høre stemmen din og gjøre som du sa, bare de lyttet. Forklar at Den hellige
ånd snakker til oss med lav stemme. Hvis vi lytter veldig nøye, vil han fortelle oss viktige
ting.

4. Fortell med dine egne ord følgende historie om president Wilford Woodruff, Kirkens fjerde
president:

En kveld da president Woodruff og hans kone og fire barn var på reise, stanset de for å
sove hos noen venner. Tre av barna sov inne i huset, og president Woodruff og hans
kone og ett av barna sov utenfor i vognen. President Woodruff sa: «Jeg hadde bare ligget
en kort stund da en stemme sa til meg: ‘Stå opp og flytt vognen.’ Det var ikke hverken
torden, lyn eller jordskjelv, bare den lave, stillferdige røsten til Guds Ånd – Den hellige
ånd. . . Jeg sto opp og flyttet vognen . . . bort til huset. Da jeg la meg igjen, sa den samme
Ånden til meg: ‘Gå og flytt eslene vekk fra eketreet.’. . . Jeg flyttet dem bort til et lite skog-
holt og bandt dem der. Så gikk jeg og la meg. En halvtime senere grep en virvelvind tak i
treet hvor eslene mine hadde vært bundet, og knekket det nesten i bakkehøyde og førte
det nesten hundre meter avsted, feide med seg to gjerder underveis og slapp det ned . . .
akkurat der vognen min hadde stått . . . Ved å adlyde åpenbaringen fra Guds ånd reddet
jeg mitt eget, min kones og mitt barns liv, i tillegg til dyrene.» («Leaves from My Journal»,
Millenial Star, 12. des. 1881, s. 790–91.)

FLERE AKTIVITETER 
FOR DE YNGSTE 1. En uke før denne leksjonen ber du hvert barns foreldre om å sende med barna en

«trøste»-gjenstand. Det kan være et koseteppe, et kosedyr eller en spesiell sang som
de kan synge. Ta med noen ekstra gjenstander i tilfelle noen har glemt å ta med noe.

I klassen snakker du med barna om hvordan disse gjenstandene får dem til å føle seg
trygge og elsket. Forklar at en av vår himmelske Faders og Jesu viktige hjelpere kan få
oss til å føle oss trygge og elsket. Denne personen kalles noen ganger for Trøsteren, fordi
vår himmelske Fader sendte ham for å være hos oss når vi er bedrøvet eller engstelige.
Denne personen er Den hellige ånd, en kjempegod venn!

2. Fremsi følgende del av teksten til «Den stille hvisken», og hjelp barna å gjøre bevegelsene
som nevnes:

Dypest i mitt lille hjerte (legg hånden over hjertet)
Ånden stille hvisker (hånden bak øret)
og redder meg fra all den synd jeg ser (hånden over øynene).

Leksjon 7



FORMÅL Å hjelpe hvert barn å forstå at Jesus Kristus skapte dagen ifølge vår himmelske Faders plan
for at vi skal kunne arbeide og leke, og natten for at vi skal kunne hvile.

FORBEREDELSE 1. Be om Åndens veiledning og studer ved bønn 1. Mosebok 1:1, 3–5, 14–18; Helaman 14:1–13
og 3. Nephi 1:15–23.

2. Nødvendig materiell:
a. En bibel og en Mormons bok.
b. Utklippsfigur 1-1, solen; utklippsfigur 1-2, månen; utklippsfigur 1-3, stjerner (lignende

utklippsfigurer finnes også i Visuelle hjelpemidler for Primærforeningen, sett 3).
c. Bilde 1-21, lamanitten Samuel på bymuren (Evangelisk kunst 314); 62370).

3. Gjør de nødvendige forberedelser til eventuelle berikende aktiviteter.

LÆREAKTIVITETER Inviter et barn til å holde åpningsbønn.

Fortell barna at du tenker på noe som vår himmelske Fader planla og som Jesus Kristus
skapte. Be barna gjette hva du tenker på. Gi dem noen hint, ett av gangen:

1. Den varmer oss.

2. Den er rund og gul.

3. Den står på himmelen.

4. Noen ganger ser det ut som den skjuler seg bak en sky eller et fjell.

Når barna har gjettet at det er «solen», viser du utklippsfiguren av den.

• Hvem skapte solen?

Vi arbeider og leker om dagen

Historie Fortell barna historien i 1. Mosebok 1:1, 3–5 om skapelsen av dagen og natten, og om
skapelsen av solen, månen og stjernene fra 1. Mosebok 1:14–18.

• Hvem skapte dagen og natten?

• Hva ba vår himmelske Fader Jesus om å sette på himmelen for å fortelle oss når det er
dag?

Fortell barna at solen gir oss lys så vi kan se. Solen varmer oss også og hjelper planter til å
vokse. Vi ville ikke kunne leve på jorden uten solen.

• Hva kaller vi den tiden da solen er oppe? (Dag.)

Forklar at vi kan gjøre mange ting om dagen. Vi kan arbeide, leke og hjelpe andre.

Aktivitet Få barna til å fortelle om noe de gjør når det er dag, som å spise, leke eller feie gulvet. Be
dem reise seg og late som de gjør de forskjellige tingene.

• Hva kan du gjøre for å hjelpe noen om dagen? (Svarene kan omfatte å rydde bort leker,
vaske opp eller leke med en liten bror eller søster.)

Vi hviler om natten

• Ser vi solen hele tiden?

Forklar at hver kveld går solen ned og himmelen blir mørk. Vi kan ikke se solen om natten.

Oppmerksomhets-
vekker

Jeg er takknemlig for
dagen og natten
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• Hva kaller vi den tiden som det er mørkt? (Natt.)

• Hva ba vår himmelske Fader Jesus om å sette på himmelen for å lyse om natten? (Månen
og stjernene.)

La barna feste utklippsfigurene av månen og stjernene ved siden av solen.

Aktivitet La barna fortelle om eller rollespille noe de gjør om kvelden, f.eks. be aftenbønn, lytte til
historier, børste tennene eller sove.

Forklar at noen mennesker, som f.eks. leger, sykepleiere og brannmenn, arbeider om natten,
men de fleste av oss bruker natten til å sove. Mange dyr sover også om natten.

• Hvorfor sover vi?

Hjelp barna å forstå at søvn er godt for kroppen vår, og vår himmelske Fader og Jesus
ønsker at vi skal ta godt vare på den. Hvis vi får nok søvn, vil vi føle oss bedre og holde oss
friskere. Hvis vi ikke får nok søvn, vil vi være trette og irritable.

Hvis dagen varierer mye i lengde etter årstidene i deres område, kan du forklare at natten
kan vare lenger i noen årstider og kortere i andre. Våre foreldre hjelper oss å vite når det er
sengetid og når det er tid for å være våkne og i aktivitet.

Aktivitet Be barna reise seg og gjøre denne fingerleken:

Denne lille karen

Denne lille karen skal sove nå (hold opp én finger),
legger sitt hode på puten så (legg fingeren på den andre håndflaten).
Han ligger så trygt under dynen sin (lukk fingrene om pekefingeren),
sover så søtt med hånd under kinn.

Snart er det morgen, han våkne må,
kan ikke ligge og dra seg nå (åpne hånden).
Snart har han kledd seg og dratt i vei (hold opp pekefingeren)
til arbeid og lek, han gleder seg.

Vår himmelske Fader brukte dagen og natten til å kunngjøre Jesu fødsel

Historie Fortell barna at vår himmelske Fader brukte dagen og natten som hjelp til å fortelle om
Jesu fødsel. Vis frem bilde 1-21, lamanitten Samuel på bymuren, og forklar hva som skjer på
bildet. Forklar at profeten Samuel fortalte nephittene hva som skulle skje på himmelen når
Jesus ble født. Solen skulle gå ned, men himmelen skulle ikke bli mørk. Forklar at mange
mennesker ikke trodde på Samuel, men det han sa, skjedde virkelig. (Se Helaman 14:1–13
og 3. Nephi 1:15–23.)

Hjelp barna å forstå at Jesu fødsel var så viktig at langt borte i Amerika, hvor nephittene og
lamanittene bodde, gjorde vår himmelske Fader den natten da Jesus ble født, like lys som
dagen.

• Hvilken viktig begivenhet fortalte lamanitten Samuel folket om?

• Hva kunne nephittene se på himmelen den natten Jesus ble født?

Vitnesbyrd Bær ditt vitnesbyrd om at vår himmelske Fader ba Jesus om å skape dagen og natten for å
hjelpe oss. Oppmuntre barna til å takke vår himmelske Fader for både dagen og natten.

BERIKENDE 
AKTIVITETER Velg noen av disse aktivitetene til leksjonen:

1. Ta med et stykke hvitt papir og et halvt ark med sort eller mørkeblått papir til hvert barn.
Lim det mørke arket på den ene halvdelen av det hvite for å illustrere en dag og en natt.
Klipp ut små sirkler av papir som skal forestille solen og månen, og hjelp barna å lime
dem på riktig sted. Bruk stjerner med lim på baksiden eller utklippsstjerner for å få natte-
himmelen komplett. Skriv på hvert barns ark: Jeg er takknemlig for dagen og natten.

2. Syng eller fremsi teksten sammen med barna til «Vår verden er deilig» (Barnas sangbok,
s. 123), eller gjør bevegelser til nedenstående vers:



24

Verden er så rund og så stor (form en stor sirkel med armene),
og på den alle Guds skapninger bor.
Stjerner skinner i natten så klart (strekk og beveg fingrene),
og solen om dagen, den varmer så snart (form en stor sirkel med armene).
Verden er så rund og så stor.
Gud elsker oss alle (omfavn deg selv), velsigner vår jord.

3. Syng «Synge en sang er moro det», og bruk barnas forslag til vers. Før hvert vers spør
du barna om den handlingen de har foreslått, skjer om dagen eller om natten. Improviser
bevegelser til ordene.

4. Finn på en historie om en bror og en søster som var ute og lekte på slutten av dagen.
Bruk navn og situasjoner som barna i klassen er kjent med. Beskriv hva barna gjorde
da dagen var slutt. Få med detaljer som at solen begynte å gå ned, mor ropte at de
måtte komme inn, barna gjorde de nødvendige arbeidsoppgavene sine, ryddet opp,
gjorde seg klar til å spise, hjalp til med oppvasken, gjorde seg klar til å legge seg, hørte
en godnatthistorie og ba aftenbønn. Beskriv hvordan denne broren og søsteren, andre
mennesker, fugler, insekter og dyr går til ro og sovner.

Hjelp barna å forstå at om natten skulle vi lukke øynene og sove så kroppen vår kan vokse
seg sunn og sterk. Det er en del av vår himmelske Faders plan med oss.

Illustrer historien med utklippsfigurer, eller tildel barna roller og la dem rollespille historien.

FLERE AKTIVITETER 
FOR DE YNGSTE 1. Vis frem utklippsfigurene av solen, månen og stjernene. Spør:

• Når ser vi disse?

• Ser vi solen om natten?

• Ser vi stjernene om dagen?

Forklar at vår himmelske Fader ba Jesus om å skape solen for å gi oss lys og varme oss
om dagen, og månen og stjernene for å gi oss lys om natten.

2. Hjelp barna å gjøre bevegelser til følgende vers mens du sier ordene:

Skapelsen

Gud skapte månen (lag en sirkel med hendene)
og blinkende stjerner (åpne og lukk hendene)
og satte dem høyt over sky (strekk opp).
Han skapte solen (lag en sirkel med armene over hodet)
og trærne (hold armene rett opp)
og blomstene (gjør hendene skålformet)
og små fugler som kan fly (vift med armene).

(Fra Fascinating Finger Fun av Eleanor Doan, © 1951. Brukt med tillatelse.)

3. Syng eller fremsi teksten til «Jeg er som en skinnende stjerne» (Barnas sangbok, s. 84),
eller «Gud vil jeg skal være et solskinnsbarn» (Barnas sangbok, s. 38).



FORMÅL Å hjelpe hvert barn å føle takknemlighet overfor vår himmelske Fader og Jesus for vann.

FORBEREDELSE 1. Be om Åndens veiledning og studer ydmykt 1. Mosebok 1:9–19, 2. Mosebok 17:1–6 og
Matteus 3:13–17.

2. Nødvendig materiell:
a. En bibel.
b. Skaff om mulig bilder av forskjellige former for vann, som f.eks. sjøer, elver og hav.
c. Bilde 1-9, Utdeling av nadverden (62021); bilde 1-11, Gutt som døpes (62018);

bilde 1-18, Døperen Johannes døper Jesus (Evangelisk kunst 208; 62133).

3. Gjør de nødvendige forberedelser for eventuelle berikende aktiviteter.

LÆREAKTIVITETER La et barn få holde åpningsbønnen.

Be et barn om å komme frem foran klassen. Hvisk i øret hans/hennes en handling som
krever vann, som f.eks. å børste tennene, vaske hendene eller vanne blomstene. Be barnet
om å mime handlingen mens resten av klassen gjetter hva det er. (Det kan være nødvendig
å vise barnet hva han/hun skal gjøre i hver situasjon.) La alle barna mime en handling etter
tur.

Påpek at alle de handlingene som ble mimet, krever vann. Fortell barna at vi skulle være
takknemlige overfor vår himmelske Fader og Jesus for at de har gitt oss vann.

Vann var en viktig del av skapelsen

Les 1. Mosebok 1:9–10 høyt og forklar versene.

• Hvorfor er vann så viktig for oss?

• Hvor får vi vannet fra?

Hjelp barna å forstå at vannet kommer fra mange forskjellige kilder som innsjøer, elver,
havet, regn og snø. Forklar at snø og is er frossent vann. Vis frem de bildene du har skaffet
av vannkilder, og snakk litt om hvor vannet kommer fra i deres område.

Fortell barna at du er takknemlig for at vannet er en viktig del av vår himmelske Faders plan.

Sang Syng «Synge en sang er moro det» (Barnas sangbok, s. 129). La barna foreslå vers ved å
fortelle hva de bruker vann til, som f.eks. å vaske klær, bade eller børste tennene. Improviser
bevegelser til sangen etter hva ordene sier.

Vaske litt klær er moro det,
moro det, ja, moro, det.
Vaske litt klær er moro det,
ja, det er moro det.

(© 1963 D. C. Heath and Company. Brukt med tillatelse.)

Vi trenger vann til mange ting

• Hvorfor trenger vi vann? Hva brukes det til?

Forklar at alle ting som lever – mennesker, dyr og planter – trenger vann for å leve. Hvis du
har mulighet til det, gir du hvert barn en liten kopp med vann å drikke. Snakk om hvorfor
kroppen vår ikke kunne leve uten vann.

Oppmerksomhets-
vekker
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• Hvordan får dyr og planter tak i det vannet de trenger?

Forklar at vi også trenger vann til andre ting, f.eks. til å vaske og lage mat.

Jesus ga Moses og israelittene vann i ørkenen

Historie Fortell historien om hvordan Moses fikk vann ut av en klippe, slik den står i 2. Mosebok
17:1–6. Forklar at folket befant seg i en varm, tørr ørken. Det fantes ikke noe vann der.

• Hva ville ha skjedd hvis ikke israelittene hadde fått vann?

• Har du vært tørst noen gang? Hvordan føles det å få drikke kaldt vann når du er tørst?

Vann er viktig i Kirken

Historie Vis bilde 1-18, Døperen Johannes døper Jesus. Fortell historien om Jesu dåp, slik den står
i Matteus 3:13–17.

• Hvor ble Jesus døpt?

• Hvordan ble Jesus døpt?

Vis bilde 1-11, Gutt som blir døpt.

• Hvor blir vi døpt når vi er åtte år?

• Har du sett noen bli døpt?

La barna fortelle om hva som skjedde da de så en som ble døpt. Forklar at vi må ha vann for
å kunne bli døpt.

Vis bilde 1-18, Utdeling av nadverden.

• Hvordan bruker vi vann på nadverdsmøtet?

Gi uttrykk for din takknemlighet for å ha vann så vi kan bli døpt og ta del i nadverden.

Vitnesbyrd Bær ditt vitnesbyrd om vår himmelske Faders plan og hans kjærlighet til oss ved at han gir
oss vann. Fortell barna at du er takknemlig overfor vår himmelske Fader og Jesus for denne
gode gaven.

BERIKENDE 
AKTIVITETER Velg noen av følgende aktiviteter til leksjonen:

1. Fremsi følgende vers sammen med barna, og gjør bevegelsene som er nevnt:

Små regndråper

Når blomstene er tørste
og bladene er tørre (åpne hendene og strekk armene opp),
da kommer små regndråper
uten å spørre (sprell med fingrene og la dem dale).
De spruter og plasker (rist og beveg fingrene fra side til side) på blomstene ned,
men straks solen kommer (form en sirkel over hodet med armene),
da drar de avsted (gjem fingrene bak deg).

2. Hjelp barna å synge eller fremsi ordene i «Regnet pøser» (Barnas sangbok, s. 117), eller
«‘Gi,’ sa den lille bekk» (Barnas sangbok, s. 116).

3. La hvert barna tegne et bilde av vann, f.eks. sjø, elv eller regndråper. Skriv på hvert barns
ark Jeg er takknemlig for vann.

4. Få barna til å fortelle eller mime hvordan de kan leke i eller med vann, f.eks. svømme, gå
på skøyter, lage snømann eller plaske i vanndammer.

5. Hjelp barna å forstå at vann hjelper oss å få ting rene. La dem mime at de rengjør noe
med vann, f.eks. vasker klær eller vasker hendene.
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FLERE AKTIVITETER 
FOR DE YNGSTE 1. Bruk noen av eller alle de nedenstående aktivitetene for å hjelpe barna å lære om de

forskjellige måtene å bruke vann på:

a. Gi hvert barn litt vann å drikke. Mens de drikker, forklarer du at vann er en del av vår
himmelske Faders plan med jorden. Vi kan drikke vann når vi er tørste.

b. Tøm litt vann i et fat og hjelp hvert av barna å vaske hendene sine. Minn barna om at
vår himmelske Fader og Jesus planla at vi skulle ha vann. Forklar at vi kan bruke vann
til å vaske ting.

c. Hvis det er mulig, kan du ta barna med utendørs og la hver av dem få vanne en plante.
Eller du kan ta med en plante til klassen og la hvert barn få gi den litt vann. Forklar at
planter også trenger vann for å leve og vokse.

2. Gjør følgende bevegelser mens barna later som det regner – først lett, så gradvis
hardere.

a. Klapp fingertuppene mot hverandre.
b. Klapp hendene mot hverandre.
c. Klapp vekselvis hender og knær.
d. Trom med føttene.

Leksjon 9



FORMÅL Å hjelpe hvert barn å føle takknemlighet overfor vår himmelske Fader og Jesus for trær,
planter og blomster.

FORBEREDELSE 1. Be om Åndens veiledning og studer ydmykt 1. Mosebok 1:11–13.

2. Legg en frukt, grønnsak eller en kvist i en tøypose eller papirpose.

3. Forbered små smakebiter av frukt, grønnsaker eller brød. Sjekk med foreldrene for å
forvisse deg om at ingen av barna er allergiske mot maten.

4. Nødvendig materiell:
a. En bibel.
b. Skaff om mulig bilder av norske trær, planter og blomster, og ta med noen små tregjen-

stander som f.eks. en blyant, treskje og trebolle hjemmefra.
c. Utklippsfigur 1-4, blomster (lignende utklippsbilder kan også finnes i Visuelle hjelpe-

midler for Primærforeningen.
d. Bilde 1-22, tre i blomst; bilde 1-23, Et rede med fugleunger.

5. Gjør de nødvendige forberedelser til eventuelle berikende aktiviteter som du vil bruke.

LÆREAKTIVITETER La et barn få holde åpningsbønnen.

Send rundt posen med frukten, grønnsakene eller kvisten i, men la den være lukket så
barna ikke kan se innholdet. La barna føle på posen og gjette hva som er inni den. Be dem
om ikke å gjette høyt før alle har fått føle på posen. Når alle har følt på den, lar du dem
fortelle hva de tror er inni posen. Ta gjenstanden ut av posen, og snakk om hvordan den ser
ut og hva den kan brukes til.

Trær, planter og blomster gjør jorden vakker

Minn barna om at alt som finnes på jorden, ble skapt etter vår himmelske Faders plan. På
skapelsens tredje dag skapte Jesus trær, planter og blomster (se 1. Mosebok 1:11–13).
Forklar at vår himmelske Fader og Jesus ønsket å gjøre jorden vakker med trær, planter og
blomster.

Vis utklippsbildene av blomstene og eventuelle bilder av trær, planter og blomster som du
har tatt med. La barna få snakke om erfaringer de har med trær, planter og blomster.

Historie Fortell en historie som lærer barna at trær, planter og blomster gjør jorden til et vakkert sted
å bo. Snakk om de vakre plantene som vokser i nærmiljøet. Du kan gjerne bruke bilde 1-22,
Tre i blomst (hvis det er aktuelt for området), og følgende idéer:

Kari har et yndlingstre som hun pleier å leke under. En morgen vekker mor henne og sier
at hun har en overraskelse som Kari må se. Karis tre er fullt av vakre, hvite blomster som ser
ut akkurat som popcorn. Hun spør hvordan popcornene har kommet på treet hennes, og
mor forklarer hvor viktige blomstene er.

Sang La barna reise seg og synge «Jeg så ut av vinduet» (Barnas sangbok, s. 118), mens de gjør
håndbevegelser til teksten. Forklar at tidlig på sommeren får kirsebærtrærne hvite blomster
som ligner på popcorn.

Jeg så ut av vinduet, hva fikk jeg se?
Popcorn spratt ut på et kirsebærtre.
For en glede jeg av våren fikk,
popcorn spratt ut like for mitt blikk.

Oppmerksomhets-
vekker

Jeg er takknemlig for trær,
planter og blomster
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Ja, jeg kunne plukke og be til fest,
en popcornfest, med hver venn som gjest.
Det var nok ikke slik som jeg trodde først å se,
at popcorn spratt ut på et kirsebærtre!

Forklar at noen blomster kommer på trær, noen på busker og slyngplanter, og noen vokser
på bakken. La barna fortelle om blomster de har sett.

• Hvordan bruker vi blomster for å gjøre vår verden vakker? (Vi planter dem i hagen, lager
buketter av dem eller fester dem på kjolen eller i håret.)

• Hvorfor gir vi noen blomster? (Fordi det er en spesiell anledning eller for å glede noen.)

Planter og trær er nødvendige for at vi skal kunne leve

Historie Forklar at planter og trær er nødvendige for at vi skal kunne leve. Vis bilde 1-22, Tre i blomst,
og fortell en historie om alt hva et tre kan brukes til. Bruk følgende idéer eller snakk om
andre måter folk i området bruker trær på:

Først bruker fuglene treet som et hjem.

De bygger omhyggelig et rede, og fuglemoren legger egg i redet. (Vis bilde 1-23, Rede
med fugleunger.) Når fugleungene klekkes ut av eggene, blir treet et godt hjem for dem. Det
beskytter dem mot den varme solen, mot regnet og mot dyr på bakken som kunne skade
dem. Treet gir også frukt til den familien som bor ved siden av det. Barna leker i skyggen av
treet og fester en huske til en stor gren. Når noen av grenene dør, sager familien dem opp
og bruker dem til ved så de kan ha det varmt i huset sitt.

• Hvorfor er trær viktige for oss? (De gir oss mat, ved, skygge og et sted å leke.)

Vis noen gjenstander hjemmefra eller i klasserommet som er laget av tre, og snakk om alt vi
kan bruke tre til.

• Hvilke andre ting kjenner du til som er laget av tre?

Forklar at vi også bruker planter på mange forskjellige måter. En av de aller viktigste tingene
som planter gir oss, er mat.

• Hva slags planter spiser vi?

Hvis noen av bildene du har tatt med, viser matnyttige planter, viser du dem frem nå.

Aktivitet Snakk med barna om korn, fruktslag og grønnsaker som vokser lokalt. Forklar at korn ofte
brukes til brød og frokostblandinger. Be hvert av barna fortelle om noe de liker som kommer
fra en plante. La barna smake på frukt-, grønnsak- eller brødbitene som du har gjort istand.
Fortell dem om planten eller treet som det kommer fra.

Forklar at vår himmelske Fader ba Jesus om å skape mange forskjellige planter og trær så
vi skulle ha gode ting å spise.

• Hvordan kan vi takke vår himmelske Fader for maten vår? (Ved å huske på å be ham
velsigne maten før vi spiser.)

Vitnesbyrd Bær vitnesbyrd om den kjærlighet vår himmelske Fader og Jesus har til hver og en av oss.
Minn barna om å huske denne kjærligheten hver dag når de ser vakre trær, planter og
blomster.

BERIKENDE 
AKTIVITETER Velg blant disse aktivitetene til leksjonen.

1. Ta med noen frø (blomsterfrø, bønner eller hvetekorn) og et pappkrus fullt av jord til hvert
barn som de kan ta med hjem. Vis barna hvordan de kan så frøene sine, og minn dem om
at frøene må ha vann og sollys for å vokse.

2. La barna gjenta etter deg teksten til «Frø i jorden» (Barnas sangbok, s. 119). Deretter får
du dem til å late som de er små frø som våkner opp og strekker på seg mens du synger
eller fremsier teksten enda en gang.
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3. Klipp ut kronblad, blader og stilker av kulørt papir og la hvert barn lime noen av dem til en
blomst på et annet ark. Skriv Jeg er takknemlig for vakre blomster øverst på arket.

4. Ta med en frukt eller grønnsak som har frø i seg. Fortell barna at det er en overraskelse
inni den. Åpne frukten eller grønnsaken med en kniv så barna kan se frøene. Forklar at
når vi sår frøene og lar dem få vann og sollys, vil de vokse og frembringe mer frukt eller
grønnsaker.

5. Ta barna med ut en tur rundt møtehuset for å se på de forskjellige plantene som vokser
der. Hvis været ikke tillater at dere går ut, kan barna se ut av vinduet og fortelle etter tur
hvilke planter de kan se. Hvis det er aktuelt, kan du fortelle hvilke forandringer som skjer
med planter og trær etter årstidene.

FLERE AKTIVITETER 
FOR DE YNGSTE 1. Vis bilde 1-22, Tre i blomst. Fortell barna at vår himmelske Fader ba Jesus Kristus om

å skape planter og trær (se 1. Mosebok 1:11–13). Forklar at trærne gir oss ved og frukt.
Planter gir oss frukt og grønnsaker.

2. Ta med en plante eller del av en plante (en blomst eller noen blader) som barna kan se,
føle og lukte på. Gi alle barna anledning til å føle på og holde planten. Påpek fargen,
lukten eller skjønnheten de ser. Gi uttrykk for din takknemlighet for planter, blomster og
trær.

3. Fremsi følgende vers mens du gjør bevegelser til. La deretter barna gjøre bevegelsene
mens du fremsier verset igjen.

Jeg graver

Jeg graver litt i jorden (lat som du graver)
og planter frøet mitt (lat som du planter).
Og derpå må jeg rake (lat som du raker)
og siden luke litt (lat som du luker).
Snart skinner sommersolen (form en sirkel med armene),
så kommer det litt regn (sprell med fingrene),
og ganske snart så ser jeg
at frøet spirer frem (press venstre hånds fingre gjennom høyre hånds fingre).
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FORMÅL Å hjelpe hvert barn å føle takknemlighet overfor vår himmelske Fader og Jesus Kristus for
fiskene og sjødyrene.

FORBEREDELSE 1. Be om Åndens veiledning og studer ydmykt 1. Mosebok 1:20–23, Jonas 1-3, Matteus
14:15–21 og Lukas 5:1–11.

2. Nødvendig materiell:
a. En bibel.
b. Papirfisker (se mønster i slutten av leksjonen).
c. «Fiskestang» – en pinne med hyssing i og en binders, et stykke tape eller en magnet

som er festet til enden av hyssingen. (Ta vare på fiskestangen til fremtidige leksjoner.)
d. En beholder til papirfiskene.
e. Skaff om mulig bilder av fisker eller andre dyr som lever i vann.
f. Utklippsfigur 1-5, fisk (det fins en lignende utklippsfigur i «Visuelle hjelpemidler for

Primærforeningen», sett 4.
g. Bilde 1-1, Verden (62196); bilde 1-24, Jesus og fiskerne (Evangelisk kunst 210; 62138);

bilde 1-25, Fisk; bilde 1-26, Frosk; bilde 1-27, Skilpadde.

3. Gjør de nødvendige forberedelser til eventuelle berikende aktiviteter som du vil benytte.

LÆREAKTIVITETER La et barn få be åpningsbønnen.

Be barna late som om de står på en bro og ser utover vannet.

• Hva ser du når du titter ned i vannet?

Be barna stå og late som om de svømmer som en fisk i vannet.

Vår himmelske Fader ba Jesus Kristus om å skape fisker og andre sjødyr

Vis bilde 1-1, Verden, og repeter noen av de tingene vår himmelske Fader ba Jesus om å
skape, og som dere har snakket om i tidligere leksjoner. Fortell barna at Jesus også skapte
fiskene (se 1. Mosebok 1:20–23). Fiskene er en del av vår himmelske Faders plan for
jorden. Vis bilde 1-25, Fisk, og snakk om hvor fiskene lever.

• Har du sett en fisk?

La barna snakke om fisker som de har sett.

Vis utklippsfigur 1-5 og eventuelle andre bilder du har fått tak i av fisk. Snakk om forskjellige
sorter fisk, som gullfisk, ørret, makrell, hai eller andre sorter som barna har kjennskap til.

• Hvilke andre dyr lever i vannet foruten fisk?

Vis bilde 1-26, Frosk, og bilde 1-27, Skilpadde. Snakk om frosker og skilpadder og hvor de
lever. Snakk også om hval, krabbe og sel og andre sjødyr. Forklar at noen sjødyr lever i
havet, noen lever i sjøer og noen i elver.

Aktivitet Hjelp hvert av barna å tenke på et sjødyr og late som han/hun går, hopper eller svømmer
slik dyret gjør.

Historie Hold frem Bibelen og forklar at vi kan lese om fisk i Skriften. Fortell historien om Jonas slik
den står i Jonas 1-3. Forklar at Jesus forberedte at en stor fisk skulle sluke Jonas så han ikke
skulle drukne. Jesus hadde et arbeide som Jonas skulle utføre. Du kan godt lese høyt et
vers eller to, som f.eks. Jonas 2:1 eller Jonas 2:2, mens du forteller historien. (Hvis du leser
verset høyt, forklarer du at Jesus noen ganger kalles «Herren».)

Oppmerksomhets-
vekker



32

• Hvem sendte den store fisken for å sluke Jonas? (Se Jonas 2:1.)

• Hva gjorde Jonas da fisken slukte ham? (Se Jonas 2:2.)

• Hva gjorde Jonas da han kom ut av fisken igjen? (Se Jonas 3:1–3.)

• Trodde folket på Jonas og omvendte seg? (Se Jonas 3:5-10.)

Fortell barna at noen fisker er svært store, slik som den fisken som slukte Jonas, og noen er
svært små og kan til og med leve i en glassbolle.

Aktivitet Hjelp barna å gjøre denne fingerleken:

Gullfisken

Min kjære lille gullfisk har ingen tær (ta på tærne),
den svømmer uten en lyd, stikker sultent nesen nær (pek på nesen).
Den kan ikke komme ut til meg, og ikke jeg til den (svømmebevegelser).
Og når jeg sier: «Kom og lek»,
synes den å si: «Kom igjen!» (vinkebevegelser)

Historie Hold frem Bibelen igjen mens du forteller historien om Simon Peter som står i Lukas 5:1–11.
Vis bilde 1-24, Jesus og fiskerne, på et passende tidspunkt.

• Hvorfor gikk Jesus ombord i båten til Simon Peter? (Se Lukas 5:3.)

• Hva ba Jesus Simon Peter om å gjøre? (Se Lukas 5:4.)

• Hva fanget Simon Peter i fiskegarnet sitt? (Se Lukas 5:6.)

Vår himmelske Fader ba Jesus Kristus om å skape fisker og sjødyr til oss

Forklar at vår himmelske Fader ba Jesus om å skape fisker og sjødyr som vi skulle bruke til
mat og andre ting.

Historie Vis til Bibelen igjen, og fortell historien i Matteus 14:15-21. Du kan godt lese høyt ett eller to
vers, f.eks. Matteus 14:16–17, mens du forteller historien.

• Hva gjorde Jesus da folket ble sultne? (Se Matteus 14:15-16.)

• Hva ga Jesus folket å spise? (Se Matteus 14:19.)

Aktivitet Vis klassen fiskestangen du har laget, og innby hvert av barna til å komme frem og fiske.
Legg noen utklippsfisker i beholderen, og fest en fisk til bindersen, tapen eller magneten
når barna holder hyssingen over beholderen, og la dem trekke opp fisken. La alle fiske
etter tur.

La barna få snakke om en gang de har vært på fisketur, eller om at de har spist fisk.

Vitnesbyrd Gi uttrykk for din takknemlighet for fiskene og sjødyrene.

BERIKENDE 
AKTIVITETER Velg noen av følgende aktiviteter til leksjonen.

1. La barna fargelegge de papirfiskene de fisket (gjenta aktiviteten hvis de ønsker det).
Skriv Jeg er takknemlig for fiskene på baksiden av hvert barns fisk.

2. Be barna sette seg i en halvsirkel. Plasser de fiskene barna har fargelagt, på gulvet foran
dem. Si følgende vers sammen:

Lille fisk, lur og klok,
jeg kan fange deg uten krok.

Pek på et barn og la ham/henne velge seg en fisk med fiskestangen eller ved å peke på
fisken. Barnet sier: «Jeg fisket en ______________________ en», og sier fargen på fisken. Barnet får
beholde fisken og ta den med hjem. Fortsett inntil alle barna har fått fisk.

3. Syng sammen med barna «Kjære Far, jeg takker deg» (Barnas sangbok , s. 15).
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Leksjon 11

4. Hjelp barna å gjøre følgende fingerlek.

Den lille skilpadden

Jeg har en liten skilpadde.
Den bor i en eske (hendene skålformet).
Den svømmer i elven (svømmebevegelser)
og klatrer på stener (beveg fingrene i klatrebevegelser).

Den snappet etter en liten fisk (klapp med hendene).
Den snappet etter en loppe (klapp).
Den snappet etter en mygg (klapp).
Og den snappet etter meg (klapp)!

Den fanget fisken (klapp),
den fanget loppen (klapp),
den fanget myggen (klapp),
men den fanget ikke meg!

(Vachel Lindsay, fra Collected Poems of Vachel Lindsay. Copyright © 1920 Macmillan
Publishing Co., Inc., fornyet 1948 av Elizabeth C. Lindsay. Brukt med tillatelse.)

5. Bruk fem papirfisker til følgende aktivitet.

Fem små fisker

La fem barn stå foran i klasserommet, hver holder en fisk.

Fem små fisker svømte i en dam.
En svømte bort og ble fanget på en stang (ett barn «svømmer» tilbake til plassen sin).
Små, små fisker, lykkelig og glad,
små fisker, små fisker, lekte en hel dag.

Syng et nytt vers med fire fisker, så tre og to. Ett barn svømmer vekk for hvert vers. Når
det er bare ett barn igjen, bruker du følgende vers:

En liten fisk svømte i en dam.
Den svømte bort til en hemmelig havn.
Liten fisk, liten fisk, lykkelig og glad,
liten fisk, liten fisk, lekte en hel dag.

FLERE AKTIVITETER 
FOR DE YNGSTE 1. Vis bilde 1-25, Fisk, bilde 1-16, Frosk, og bilde 1-27, Skilpadde. Fortell historien om skapel-

sen av fiskene og sjødyrene med dine egne ord (se 1. Mosebok 1:20–23). Gi uttrykk for
din takknemlighet for fiskene og andre sjødyr.

2. Fortell barna at mange dyr lever i eller i nærheten av vannet. La dem gjette hvilket dyr du
tenker på mens du gir følgende stikkord:

a. Huden min er grønn og glatt. Jeg hopper. Jeg lever i nærheten av sjøer, bekker eller
dammer. Kan du gjette hva jeg er?
(Når barna har gjettet på «frosk», viser du bilde 1-26, Frosk, eller tegner en frosk på
tavlen.)

b. Jeg beveger meg veldig langsomt. Jeg har et hardt skall på ryggen. Når jeg blir redd,
trekker jeg hodet, armene og bena inn i skallet. Hva er jeg?
(Når barna gjetter «skilpadde», viser du bilde 1-27, Skilpadde, eller tegner en skil-
padde på tavlen.)

Når barna har gjettet begge dyrene, lar du dem hoppe rundt som frosker, deretter krype
sakte rundt som skilpadder.

3. Syng sammen med barna «Hva gjør du om sommeren?» (Barnas sangbok, s. 120.)





FORMÅL Å hjelpe hvert barn til å føle takknemlighet overfor vår himmelske Fader og Jesus Kristus for
dyrene.

FORBEREDELSE 1. Be om Åndens veiledning og studer 1. Mosebok 1:24–25 og 6:5–8:19.

2. Nødvendig materiell:
a. Bibelen.
b. Utklippsbildene 1-6 til og med 1-19, dyr (lignende utklippsbilder finnes også i «Visuelle

hjelpemidler for Primærforeningen» sett 4 og 5).
c. Bilde 1-28, Skapelsen – levende dyr (Evangelisk kunst 100; 62483); bilde 1-29, Noah

bygger arken (Evangelisk kunst 102; 62053); bilde 1-30, Noah og arken med dyrene
(Evangelisk kunst 103; 62305).

3. Gjør de nødvendige forberedelser til eventuelle berikende aktiviteter.

LÆREAKTIVITETER La et barn få holde åpningsbønnen.

Plasser utklippsdyr på gulvet eller bordet foran barna. Hjelp et barn å plukke ut et dyr,
fortelle hva det er og vise det til klassen. Fortsett til alle barna har hatt tur minst én gang.

Vår himmelske Fader ba Jesus Kristus om å skape dyrene

Repeter sammen med barna at vår himmelske Fader ba Jesus Kristus om å skape vår vakre
jord, dagen og natten, havet og det tørre land, og plantene og trærne. Hold frem Bibelen
og minn barna om at vi leste om skapelsen i denne boken. Forklar at Bibelen forteller oss at
vår himmelske Fader ba Jesus skape alle dyrene og sette dem på jorden.

Vis bilde 1-28, Skapelsen – levende skapninger.

• Hvem skapte alt det du ser på bildet?

• Hva heter alle dyrene på dette bildet?

Forklar at Jesus skapte alle slags dyr på jorden. Noen dyr lever på bondegårder og i nær-
heten av husene våre. Noen dyr lever i skogen, noen i fjellene og noen i ørkenen. Noen dyr
lever i kalde strøk på jorden, mens andre lever i varme strøk.

• Hva slags dyr lever på en bondegård?

• Hvilke dyr lever i skogen, i fjellene eller i ørkenen?

• Hvilket dyr liker du best?

Aktivitet La barna reise seg og late som de er favorittdyret sitt.

Dyrene hjelper oss

Forklar at vår himmelske Fader ba Jesus om å sette dyr på jorden for å hjelpe oss. Noen dyr
bruker vi til mat, noen arbeider for oss, og noen er interessante å se på eller å leke med.

• Hvordan hjelper dyrene oss?

• Hvilke dyr gir oss mat – melk, egg eller kjøtt?

• Hvilke dyr gir oss noe å lage klær av?

Oppmerksomhets-
vekker
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• Hvilke dyr er det morsomt å ha som kjæledyr?

• Hvilke dyr kan vi ri på?

La barna fortelle om erfaringer de har hatt med forskjellige dyr.

Dyrene ble reddet fra vannflommen

Fortell historien om Noah og arken slik den står i 1. Mosebok 6:5–8:19. Vis bilde 1-29,
Noah bygger arken, og bilde 1-30, Noah og arken med dyrene. Du kan også bruke utklipps-
figurene til å illustrere historien.

• Hvordan ble Noah og hans familie velsignet fordi de var lydige mot Jesus?

• Hvordan ble dyrene reddet?

• Hva blir vi minnet om når vi ser en regnbue?

Aktivitet La barna reise seg og gjøre bevegelsene sammen med deg mens du fremsier følgende
vers:

Noah

Noah bygget arken sin (utstrakte armer)
slik Gud fortalte ham.
Han hamret, saget, målte (gjør bevegelsene).
Den ble nok større enn en pram (nikk på hodet).

Noah ba familien (vink på dem med armen)
finne plass ombord (marsjer rolig på stedet).
Dyrene kom to og to (hold opp to fingre)
fra den ganske jord (favnende bevegelse).

Så ble det mørkt på himmelen (legg hendene over hodet),
og regnet strømmet ned (imiter regn med fingrene),
og jorden vår ble dekket til (feiende bevegelse),
det var ei land å se (hodet fra side til side).

Men arken fløt på vannet (flytende bevegelser med hendene),
og dagene de gikk (hendene sammen under det ene kinnet).
Så kom solen frem igjen (armene i en sirkel over hodet),
og jorden varme fikk.

Vannet tørket ganske opp (armene i kors over brystet),
og jorden tittet frem (åpne armer og utstrakte hender).
Noah takket Herren stor (bøy hodet og fold hendene)
som hadde hjulpet dem.

(Tilpasset fra et vers av Beverly Spencer.)

Vitnesbyrd Gi uttrykk for din takknemlighet for den vakre verden som Jesus Kristus har skapt etter vår
himmelske Faders plan. Fortell hvor takknemlig du er for dyrene som ble satt på jorden til
nytte og hygge for oss.

BERIKENDE 
AKTIVITETER Velg blant nedenstående aktiviteter til leksjonen.

1. Lek «Dyr, dyr, hvor er du?» La barna sette seg i en sirkel. Be ett barn om å stille seg
midt i sirkelen og late som han/hun er et dyr. De andre barna rekker opp hånden når de
gjetter hvilket dyr barnet imiterer. Når et barn gjetter riktig, stiller han/hun seg i midten
og imiterer et annet dyr. Du kan gjerne be hvert barn om å hviske til deg først hvilket dyr
de skal imitere.

2. Lek «Hvilket dyr er dette?» Gi barna stikkord som sier noe om et bestemt dyr. Stikkordene
kan antyde hvor dyret lever, hvilken farge det har, hvor stort det er, hvilke lyder det lager
og hvilken nytte det har for mennesker. Be barna om å rekke opp hånden når de tror at
de vet hvilket dyr du snakker om. Gjenta dette med forskjellige dyr så mange ganger du
selv ønsker.
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3. Fremsi sammen med barna teksten til «Vår verden er stor og rund som en ball» og gjør
bevegelser til:

Vår verden er stor og rund som en ball (lag en sirkel med armene),
og her fins skapninger uten tall.
Fjelltopper (form fjell over hodet med hendene),
sletter (hold håndflatene ned foran kroppen)
med blomster på (hendene skålformet),
dyr som er store (strekk opp), dyr som er små (bøy ned).
Verden er stor og rund som en ball (form en sirkel med armene).
Gud har oss kjær og gir oss gaver uten tall (omfavn deg selv).

4. La barna fortelle om kjæledyr de har eller ønsker seg. Drøft med barna hvordan vi bør
behandle og ta vare på kjæledyrene våre.

5. Gi barna papir og fargestifter. La dem tegne hvert sitt bilde av det dyret de liker best.
Skriv på hvert bilde: Jeg er takknemlig for dyrene.

FLERE AKTIVITETER 
FOR DE YNGSTE 1. Vis bilde 1-28, Skapelsen – levende skapninger. Fortell med dine egne ord historien om

skapelsen av dyrene (se 1. Mosebok 1:24–25). Gi uttrykk for din takknemlighet for
dyrene.

2. Velg noen få dyr som barna er kjent med. La barna late som de er hvert av disse dyrene.
Snakk om hvordan dyrene ser ut og hvilke lyder de lager, og hvilken nytte de gjør.

Leksjon 12



FORMÅL Å hjelpe hvert barn til å føle takknemlighet overfor vår himmelske Fader og Jesus Kristus for
fugler, insekter og krypdyr.

FORBEREDELSE 1. Be om Åndens veiledning og studer ydmykt 1. Mosebok 1:20-25 og 1. Kongebok
16:29–17:6.

2. Nødvendig materiell:
a. Bibelen.
b. Skaff om mulig bilder av fugler, insekter og krypdyr som er vanlige for området.
c. Utklippsfigurer 1-20 til og med 1-25, fugler og insekter (lignende utklippsbilder finnes

også i «Visuelle hjelpemidler for Primærforeningen» sett 4 og 5).
d. Bilde 1:31, Elias får mat av ravnene, bilde 1-32, Miraklet med måkene (Evangelisk

kunst 413; 62603).

3. Gjør de nødvendige forberedelser til eventuelle berikende aktiviteter som du vil bruke.

LÆREAKTIVITETER La et barn få holde åpningsbønnen.

Gi følgende stikkord og la barna gjette svaret på spørsmålet «Hva er jeg?»

1. Jeg har et nebb.

2. Jeg har fjær.

3. Jeg har vinger.

4. Jeg flyr i luften.

Når barna har gjettet «en fugl», ber du dem følge deg og late som de er fugler som flyr
rundt i klasserommet. Led dem tilbake til plassene deres.

Vår himmelske Fader ba Jesus Kristus om å skape fugler

Forklar at vår himmelske Fader ba Jesus Kristus om å skape fugler som vi kunne glede oss
over og som ville gjøre jorden til et vakkert sted å bo. Hold frem Bibelen og fortell barna at
Bibelen forteller oss om skapelsen av fuglene (se 1. Mosebok 1:20–23).

Forklar at det finnes forskjellige fuglearter over hele verden. Vis eventuelle bilder av fugler
som du har skaffet til veie, og utklippsfuglene, ett av gangen.

• Er dette en fugl?

• Hvordan vet du det? (Den har vinger, fjær og nebb.)

La barna fortelle om erfaringer de har hatt med fugler.

Fuglene kan hjelpe oss

Historie Vis bilde 1-31, Elias mates av ravnene, og fortell historien om ravnene som kom med mat til
profeten Elias, slik den står i 1. Kongebok 17:1–6. Hjelp barna å forstå at vår himmelske
Fader og Jesus har makt over alle ting, også over fuglene. Jesus ba fuglene om å passe på
Elias da han måtte gjemme seg for den onde kong Akab.

• Hvordan visste ravnene at de skulle bringe mat til Elias? (Se 1. Kongebok 17:4.)

• Hva slags mat kom ravnene med? (Brød og kjøtt. Se 1. Kongebok 17:6.)

Oppmerksomhets-
vekker

Jeg er takknemlig for fugler
og insekter
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Aktivitet Velg et barn til å være Elias. La de andre barna late som de er ravnene som bringer mat til
ham om morgenen og på ny om kvelden.

Historie Fortell følgende historie om måkene og gresshoppene med dine egne ord:

Da pionerene kom til Saltsjø-dalen, sådde de hvete og andre kornsorter. De trengte kornet
til å bake brød av og til annen mat. Hveten vokste seg stor og høy. Like før den var moden
og skulle høstes, kom det en stor sky over himmelen. Det var ingen regnsky, men en sky av
tusenvis av sultne, svarte gresshopper. Gresshoppene landet på hveteåkrene og begynte
å spise.

Pionerene gjorde alt de kunne for å få gresshoppene til å slutte å spise opp hveten deres.
De tente bål, de slo på gresshoppene med koster og tepper, og de prøvde til og med å
helle vann over dem. Men gresshoppene rikket seg ikke. Pionerene var redde for at de ikke
ville ha mat nok til vinteren. De knelte ned og ba vår himmelske Fader om hjelp.

Snart kom det store flokker av måker og begynte å spise opp gresshoppene. (Vis bilde
1-32, Miraklet med måkene.) Det gikk ikke lang tid før mesteparten av gresshoppene var
oppspist. Pionerene takket vår himmelske Fader for at han hadde sendt måkene og reddet
avlingen for dem. (Se William E. Berrett: Den gjenopprettede kirke, s. 247–48.)

• Hvordan hjalp måkene pionerene?

Vår himmelske Fader ba Jesus Kristus om å skape insekter og krypdyr

Fortell barna at Jesus Kristus også skapte insektene og krypdyrene, som for eksempel
edderkopper og slanger. Disse skapningene er den del av vår himmelske Faders plan.

Aktivitet La barna gjette hvilke insekter og krypdyr som beskrives i følgende gåter. Etter hvert som
de gjetter riktig, viser du utklippsfigurene av dem og snakker om dem.

1. Jeg er gul og jeg summer.
Kroppen min er dekket med tynne hår.
Jeg lager honning som du kan se.
Jeg er en _________________. (Bie, lag en summende lyd.)

2. Jeg spinner silkenett for å fange mitt bytte.
Jeg har åtte ben, akkurat som jeg skal ha.
Mennesker liker meg ofte ikke.
Kan du gjette hva jeg er? (Edderkopp, beveg fingrene som ben).

3. Jeg var en gang en liten larve.
Jeg kan fly høyt til himmels.
Jeg har vakre vinger.
Jeg er en _________________. (Sommerfugl, lag sommerfuglvinger med hendene.)

• Hva vet du om disse skapningene?

Forklar at det er mange grunner til at insektene ble skapt. Noen insekter kan spises av
fugler, dyr og andre insekter. Noen er hyggelige å se på og lytte til. Biene lager honning til
oss, og de hjelper frukt, blomster og grønnsaker å vokse.

Aktivitet Vis utklippsfiguren av en bi og eventuelle andre bilder av bier eller bikuber som du selv
har skaffet til veie. Beskriv hvordan biene samler nektar fra blomstene som den så lager
honning av, og deretter lar du barna late som de er bier som flyr fra blomst til blomst for
å hente nektar til å lage honning av.

• Hvilke insekter liker du? Hvorfor?

Vis eventuelle bilder du har skaffet til veie av insekter. Forklar at noen insekter plager oss.
De spiser av maten vår og kan bite og stikke oss. Minn barna om historien om måkene og
gresshoppene. Gresshoppene spiste opp all maten til pionerene.

Forklar at som oftest når insekter plager oss eller stikker oss, prøver de bare å beskytte seg
selv.

Vitnesbyrd Minn barna om at fugler, insekter og annet kryp er en viktig del av jorden vår. Gi uttrykk for
din takknemlighet for disse skapningene.
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BERIKENDE 
AKTIVITETER Velg blant disse aktivitetene til leksjonene.

1. Lek sommerfugl-leken. La barna sette seg i en sirkel. Velg et barn til å være sommerfugl.
Han/hun flagrer med en papir-sommerfugl over hodene på de andre barna mens han/hun
går rundt utenfor sirkelen. Mens dette pågår, fremsier du følgende vers:

En liten sommerfugl fløy sin vei.
Nå kommer den tilbake og setter seg på deg.

Når du sier «og den setter seg på deg», legger barnet sommerfuglen i en annens fang.
Vedkommende er nå sommerfuglen. Gjenta verset inntil alle barna har vært sommerfugl.

2. Forklar med enkle ord hvordan en larve blir til en sommerfugl. La barna late som de er
en larve som spinner en puppe. La dem sitte på stolene sine eller på gulvet og legge
armene om bena sine og late som de sover. Fortell dem at når en larve blir til en sommer-
fugl, begynner vingene dens å bevege seg og strekke seg ut. La barna strekke på
armene. Minn dem om at sommerfugler er svært stille, også når de beveger seg. Be
barna reise seg og late som de flyr stille rundt i rommet.

3. Fremsi sammen med barna teksten til «Vår verden er stor og rund som en ball», og gjør
bevegelser til:

Vår verden er stor og rund som en ball (lag en sirkel med armene),
og her fins skapninger uten tall.
Fjelltopper (form fjell over hodet med hendene),
sletter (hold håndflatene ned foran kroppen)
med blomster på (hendene skålformet)
dyr som er store (strekk opp), dyr som er små (bøy ned).
Verden er stor og rund som en ball (form en sirkel med armene).
Gud har oss kjær og gir oss gaver uten tall (omfavn deg selv).

4. Fremsi teksten til «Alt som skjønt og vakkert er», og gjør bevegelser til:

Alt som skjønt og vakkert er (stor sirkel med armene),
hvert vesen stort og smått (armene utstrakt, deretter hendene tett sammen),
alt som vist og herlig er (pek på hodet),
alt Gud har skapt så godt (fold armene som i bønn).

Hver liten blomst som dufter (lat som du lukter på en blomst),
og alle fugler små (form et nebb med hendene),
han ga dem vakre farver (lag en regnbue med armene),
han ga dem vinger på («fly» med hendene).

5. Ta med en krukke med honning som barna kan få smake. (Undersøk på forhånd hos
foreldrene for å være sikker på at ingen av barna er allergiske mot honning.)

6. Hjelp barna å gjøre den ene eller begge disse fingerlekene:

To små fugler

To små fugler som sang «kvirrevitt» (hold opp to fingre),
satt på et gjerde ved huset mitt (legg en finger på hver skulder).
En het Petter (venstre pekefinger opp)
og en het Pål (høyre pekefinger opp).
Fly bort, Petter (venstre pekefinger bak på ryggen).
Fly bort, Pål (høyre pekefinger bak på ryggen).
Kom tilbake, Petter (venstre pekefinger på skulderen),
kom tilbake, Pål (høyre pekefinger på skulderen).

Bikuben

Her er bikuben. (Hold venstre hånd skålformet opp ned.)
Hvor er bier?
Vet du det, men bare tier? (Gjem høyre hånds fingre under den venstre.)
Snart de ut av kuben kryper (fingrene kryper ut en av gangen mens barna teller),
for noen fine bietyper!
En, to, tre, fire, fem bzzzzzzzzzz.
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FLERE AKTIVITETER 
FOR DE YNGSTE 1. Vis frem et enkelt bilde, en utklippsfigur eller tegning av en fugl. Fortell barna at vår

himmelske Fader ba Jesus Kristus om å skape fugler (se 1. Mosebok 1:20–23). Gi uttrykk
for din takknemlighet for fuglene.

2. Forklar at fuglene har spesielle nebb som hjelper dem å plukke opp maten sin. Be barna
om å holde hendene opp til munnen som nebb og late som de plukker opp mat. Forklar
at fuglene også har vinger som hjelper dem å fly. La barna flakse med armene og late
som de flyr.

3. Fremsi versene «Fugler i et tre» og gjør bevegelser til:

Vi vil finne et lite rede (hendene skålformet)
mellom grenene på et tre (armene buet over hodet).
La oss telle alle eggene der:
Det er ett, to, tre (hold opp tre fingre).

Fuglemor sitter på redet (venstre hånd skålformet, høyre legges over)
for å klekke ut eggene, alle tre (hold opp tre fingre).
Fuglefar flyr rundt og rundt (fly med armene)
for å passe på, kan du se?

4. Hjelp barna å gjøre følgende fingerlek:

Lille Petter Edderkopp

Lille Petter edderkopp
han klatret på min hatt.
Så begynte det å regne
og Petter ned han datt.
Så kom solen og skinte på min hatt,
da ble det liv i edderkopp,
han klatret på min hatt.

Leksjon 13



FORMÅL Å hjelpe hvert barn til å forstå at Adam og Eva ble skapt i vår himmelske Faders bilde.

FORBEREDELSE 1. Be om Åndens veiledning og studer ydmykt 1. Mosebok 1, 2:15–25 og 3. Se også
Evangeliets prinsipper (31110 170), kapittel 5 og 6.

2. Nødvendig materiell:
a. Bibelen.
b. Utklippsfigurene 1-1 til og med 1-25 (lignende utklippsfigurer finnes i «Visuelle hjelpe-

midler for Primærforeningen» sett 3, 4 og 5).
c. Bilde 1-33, Adam og Eva (Evangelisk kunst 101; 62461); bilde 1-34, Adam og Eva

underviser sine barn.

3. Gjør de nødvendige forberedelser til eventuelle berikende aktiviteter som du vil bruke.

LÆREAKTIVITETER La et barn få be åpningsbønnen.

Be alle dem som er vår himmelske Faders barn, om å reise seg. Minn barna om at vi alle er
vår himmelske Faders barn, så alle skulle reise seg.

Sang Syng «Jeg er Guds kjære barn» (Salmer, nr. 187) sammen med barna. Påpek at sangen
forteller oss at vår himmelske Fader har gitt oss et hjem på jorden.

Jeg er Guds kjære barn
som han har sendt til jord.
Han ga til meg et jordisk hjem,
en kjærlig far og mor.

Led meg, før meg, gå du med meg,
så jeg finner frem.
Lær meg alt jeg gjøre må
så himlen blir mitt hjem.

Jorden ble skapt etter vår himmelske Faders plan

Aktivitet Plasser utklippsfigurene med forsiden ned på bordet eller i fanget.

• Kan dere nevne noe av det som Jesus har skapt på jorden?

Når et barn nevner hver av skapelsene, lar du ham/henne vise frem den tilhørende utklipps-
figuren.

• Hvilke av skapelsene er du mest takknemlig for?

Hjelp barna å forstå at jorden og alt som er på den, ble skapt til nytte og glede for oss. Minn
barna om at jorden og alt som finnes på den, er en del av vår himmelske Faders plan.

Sang Syng «Jeg er Guds kjære barn» igjen sammen med barna.

Adam og Eva var en del av vår himmelske Faders plan

La barna få se på utklippsfigurene du har lagt frem.

• Hva annet trenger vi på jorden?

Vis bilde 1-33, Adam og Eva. Forklar at etter at alle de andre tingene var blitt skapt, ble
Adam og Eva skapt. Fortell om skapelsen av mennesket, slik det står i 1. Mosebok 26–28.

Oppmerksomhets-
vekker

Adam og Eva ble skapt i vår
himmelske Faders bilde

Leksjon
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Forklar at Adam og Eva var de to første menneskene som skulle leve på jorden. Kroppen
deres hadde kjøtt og ben og lignet på vår himmelske Faders kropp.

• Hvem var den første mannen på jorden?

• Hvem var den første kvinnen?

• Hva slags kropp hadde Adam og Eva?

Be barna om å kjenne på armene sine, og minn dem om at kroppen deres er lik kroppen til
Adam og Eva.

Historie Vis til bilde 1-33, Adam og Eva, og fortell historien om dem med dine egne ord. Få frem
følgende punkter (se 1. Mosebok 2:15–25, 3):

1. Etter at Adam og Eva hadde fått en fysisk kropp, bodde de på et vakkert sted som
kaltes Edens have.

2. Adam og Eva ble viet for all evighet av vår himmelske Fader.

3. Frukt og blomster vokste i store mengder i Edens have, og alle dyrene var tamme.

4. Adam og Eva kjente ikke motsetningene mellom godt og ondt.

5. Adam og Eva kunne ikke få barn.

6. Adam og Eva kunne spise av frukten på alle trærne, bortsett fra ett.

7. Adam og Eva spiste av frukten på det treet.

8. Adam og Eva måtte forlate Edens have.

9. Hele verden ble forandret. Adam og Eva måtte arbeide hardt for å skaffe mat, det
begynte å vokse ugress overalt og dyrene ble ville.

10. Adam og Eva begynte så å få barn.

Vis bilde 1-34, Adam og Eva underviser sine barn. Forklar at Adam og Eva ble velsignet
med mange barn. De var de første foreldre på jorden. De underviste barna sine om vår
himmelske Fader og Jesus. Familien deres vokste og bosatte seg over hele jorden.

• Hva gjorde Adam og Eva etter at de forlot Edens have?

Forklar at Adam og Eva og barna deres brukte og gledet seg over de plantene og dyrene
som var skapt for jorden.

Aktivitet Hjelp barna å gjøre følgende fingerlek:

Adam og Eva

Adam og Eva bodde på jorden (form en jord med hendene)
da den var aldeles ny.
De stelte med mange dyr (klapp den ene hånden med den andre)
og dyrket det jorden kunne by (løft fingrene til munnen som om du spiser).
Adam og Eva fikk barn (hold opp to fingre tett sammen)
som selv fikk egne små (føy til to fingre til).
Nå er det født mange barn (vift med alle fingrene).
Tenk, som verden vokser nå (form en stor sirkel med armene, og strekk dem så ut til siden)!

Hjelp barna å forstå at fordi Adam og Eva var de første foreldre på jorden, tilhører vi alle
sammen deres familie.

Vår himmelske Fader og Jesus sa at jorden var god

Les første setning i 1. Mosebok 1:31 høyt. La barna gjenta setningen sammen med deg.
Forklar at vår himmelske Fader og Jesus føler at alt det de har skapt, er godt. Og noe som
er enda viktigere, er at de føler at vi er gode, og de elsker oss svært høyt.

Vitnesbyrd Bær ditt vitnesbyrd om vår himmelske Faders og Jesu kjærlighet til hver av oss. Forklar at
jorden og alt som er på den, er skapt til nytte og glede for oss. Hver gang vi ser en blomst,
en stjerne eller noe annet som de har skapt, blir vi minnet om at vår himmelske Fader og
Jesus elsker oss. Gi uttrykk for din takknemlighet for deres kjærlighet og for jorden.
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BERIKENDE 
AKTIVITETER Velg noen av disse aktivitetene til leksjonen.

1. Velg flere aktiviteter fra leksjon 8 til og med 13 som du kan utføre sammen med barna,
f.eks. «Skapelsen» og «Noah».

2. Repeter hva som skjedde hver dag i skapelsesperioden mens barna teller på fingrene
sine.

3. Syng eller fremsi teksten til «Min himmelske Fader elsker meg» (Barnas sangbok)
sammen med barna.

4. La barna tegne eller fargelegge et bilde av noe som er en del av vår himmelske Faders
plan, f.eks. en blomst, et tre eller solen. Skriv øverst på hvert barns ark: Jeg er takknemlig
for jorden.

FLERE AKTIVITETER 
FOR DE YNGSTE 1. Fremsi teksten til «Vår verden er stor og rund som en ball». Hjelp barna å gjøre beve-

gelser til:

Vår verden er stor og rund som en ball (lag en sirkel med armene),
og her fins skapninger uten tall.
Fjelltopper (form fjell over hodet med hendene),
sletter (hold håndflatene ned foran kroppen)
med blomster på (hendene skålformet),
dyr som er store (strekk opp), dyr som er små (bøy ned).
Verden er stor og rund som en ball (form en sirkel med armene).
Gud har oss kjær og gir oss gaver uten tall (omfavn deg selv).

2. Hjelp barna å gjøre bevegelsene til fingerleken nedenfor mens du sier ordene:

Skapelsen

Gud skapte månen (form en sirkel med hendene)
og blinkende stjerner (åpne og lukk hendene)
og satte dem høyt over sky (strekk opp).
Han skapte solen (form en sirkel med hendene over hodet)
og trærne (løft hendene høyt opp)
og blomstene (gjør hendene skålformet)
og små fugler som kan fly (flaks med armene).

(Fra Fascinating Finger Fun av Eleanor Doan. Copyright ©1951. Brukt med tillatelse.)



FORMÅL Å hjelpe hvert barn å forstå at sabbaten er en dag for tilbedelse og hvile.

FORBEREDELSE 1. Be om Åndens veiledning og studer med ydmykhet 1. Mosebok 2:1–3 og 2. Mosebok
16:11–31. Se også Evangeliets prinsipper (31110 170), kapittel 24.

2. Nødvendig materiell:
a. En bibel.
b. Bilde 1-6, Familiens hjemmeaften (62521), bilde 1-7, En kjærlig familie, bilde 1-8,

Nadverden deles ut (62021), bilde 1-9, Morgenbønn (62310), bilde 1-10, Familiebønn
(62275), bilde 1-35, Manna sankes inn, bilde 1-36, Barn og foreldre leser en historie
fra Skriften.

3. Gjør de nødvendige forberedelser til eventuelle berikende aktiviteter som du vil bruke.

LÆREAKTIVITETER La et barn få holde åpningsbønnen.

Hjelp barna å rollespille hver dag av skapelsen mens du minner dem om hva som ble skapt
på hver av dagene (se 1. Mosebok 1):

Dag 1: Lat som du sover og så våkner opp, for å indikere natt og dag.

Dag 2: Reis deg opp og bre ut armene for å indikere himmelen.

Dag 3: Bøy deg ned for å plukke en blomst, og lukt deretter på den.

Dag 4: Form en sirkel med armene for å vise solen, en mindre sirkel med hendene for månen,
og vift med fingrene samtidig som du beveger armene for å indikere blinkende
stjerner.

Dag 5: Lat som du er en fugl som flyr rundt i rommet, eller en fisk som svømmer i havet.

Dag 6: Lat som du er et dyr. Gå rundt i rommet flere ganger mens du imiterer dyret. Still
dere deretter på linje og si: «Jeg heter (barnets navn). Jeg er et Guds barn.»

La barna sette seg stille ned.

Fortell barna at på den syvende dagen hvilte vår himmelske Fader og Jesus. De kalte
denne hviledagen for sabbat.

La barna gjenta ordet sabbat noen ganger.

Sabbaten er en hellig dag

Les høyt 1. Mosebok 2:1–2 og vers 3 til ordet dag. Forklar at da vår himmelske Fader og
Jesus var ferdige med å skape jorden og alt som var på den, velsignet de den syvende
dagen. Den skulle være en hellig dag, forskjellig fra de andre dagene i uken. Sabbaten er
en dag da vi skulle hvile fra arbeidet vårt og tilbe vår himmelske Fader og Jesus.

• Hvilken dag i uken er sabbaten?

• Hva gjorde vår himmelske Fader og Jesus på sabbatsdagen? (Se 1. Mosebok 2:2.)

Aktivitet Be barna holde opp syv fingre. Tell til syv sammen med dem og beveg hver finger etter
hvert som den telles. Forklar at i seks dager (beveg de første seks fingrene) gjør vi arbeidet
vårt. På den syvende dagen (beveg bare den syvende fingeren) hviler vi fra arbeidet vårt
fordi det er sabbatsdagen.

Oppmerksomhets-
vekker

Leksjon
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Historie Vis bilde 1-35, Manna samles, og fortell historien om israelittene og mannaen slik den står
i 2. Mosebok 16:11–31.

Hjelp barna å forstå miraklet med mannaen. Forklar at israelittene hver dag sanket inn bare
nok til den dagen, men den sjette dagen sanket de nok manna til to dager. Hvis israelittene
sanket ekstra manna på noen annen dag enn den sjette, ble den ødelagt. Den syvende
dagen, som var sabbatsdagen, var det ingen manna på bakken. Denne dagen spiste israe-
littene den ekstra porsjonen som de hadde sanket den sjette dagen.

• Hvordan fikk israelittene mat?

• Hvorfor sanket de ikke manna på sabbaten?

Les 2. Mosebok 16:26 høyt. Forklar at israelittene ble lært at de ikke skulle arbeide på
sabbatsdagen. På sabbatsdagen ønsker vår himmelske Fader og Jesus at vi skal tenke på
dem i stedet for på arbeidet vårt. Sabbatsdagen er en svært hellig dag for vår himmelske
Fader og Jesus.

Få frem at sabbaten ikke er en dag da vi skal arbeide og gjøre de vanlige tingene, men en
dag til å tilbe vår himmelske Fader og Jesus. Tilbe betyr å tenke på vår himmelske Fader og
Jesus og gjøre ting som viser hvor høyt vi elsker dem.

Sabbaten er en dag for tilbedelse

Hjelp barna å forstå at sabbaten er en gledelig dag fordi vi kan tilbe vår himmelske Fader
og Jesus på mange forskjellige måter.

• Hva har du gjort idag for å vise vår himmelske Fader og Jesus at du elsker dem?

Forklar at en viktig måte som vi kan tilbe vår himmelske Fader og Jesus på, eller vise dem at
vi elsker dem, er å komme til kirken og ta del i nadverden. Vis bilde 1-8, Nadverden utdeles.
Vår himmelske Fader og Jesus blir glad når vi synger og hører etter, og når vi er stille og
oppfører oss pent slik at vi kan høre hva læreren vår sier, og føle at vår himmelske Fader og
Jesus elsker oss.

Aktivitet Hjelp barna med denne fingerleken:

Jeg er glad jeg kom til kirken idag

Jeg er glad jeg kom til kirken, se: (form kirken ved å sette to fingertupper mot hverandre).
Jeg lærer å høre etter (legg hånden bak øret)
og å be (fold armene og bøy hodet).
Jeg lærer om Jesus og hans vei (pek oppover)
og om hvor glad han er i meg (omfavn deg selv).

Vi viser også vår himmelske Fader og Jesus at vi elsker dem ved å være rene og pene når
vi kommer til kirken. Vi skulle vaske ansiktet og håret og ta på de beste klærne våre.

Aktivitet La barna mime at de gjør seg istand til å gå i kirken.

• Hva gjør vi for å tilbe vår himmelske Fader og Jesus når vi er i kirken?

• Hva gjør vi for å tilbe vår himmelske Fader og Jesus når vi er hjemme?

Hjelp barna å forstå at vi ikke skulle bruke penger eller handle på sabbatsdagen. Vi skulle
ikke gå på sportsaktiviteter eller underholdning på sabbaten. Vi skulle ikke arbeide i hagen
eller gå på fisketur på sabbaten.

Forklar at vi kan gjøre mange ting hjemme for å holde sabbatsdagen hellig. Vis bildene som
er angitt under «Forberedelse» på passende tidspunkt under samtalen. Vi kan leke stille leker
med de andre i familien, la dem lese historier fra Skriften for oss, vi kan lage familiealbumer,
besøke slektninger eller noen som er syke, vi kan tegne ting som vi er takknemlige for, gå en
tur sammen med en i familien, be, synge sanger og lytte til god musikk.

Aktivitet La barna etter tur mime ting de liker å gjøre hjemme for å holde sabbatsdagen hellig.

Vitnesbyrd Fortell barna at vår himmelske Fader og Jesus blir glad når vi kommer til kirken på sabbats-
dagen, og når vi synger, ber og hører på læreren. De blir også glad når vi oppfører oss pent
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hjemme på sabbatsdagen. Fortell om noe av det ærbødige som du liker å gjøre på sabbats-
dagen, og gi uttrykk for hvor glad du føler deg på sabbatsdagen. Oppmuntre barna til å for-
telle familien sin hva de har lært av denne leksjonen.

BERIKENDE 
AKTIVITETER Velg noen av følgende aktiviteter til leksjonen:

1. Gjør følgende aktivitet og lag et vers for hvert av barna i klassen. La barna gjøre beve-
gelsene sammen med deg.

Fordi det er søndag i dag

Pek på et barn og nevn vedkommendes navn når du fremsier verset og gjør bevegel-
sene til:

(Barnets navn) lyttet til Skriften idag (legg hånden bak øret).
(Barnets navn) lyttet til Skriften idag fordi det er søndag.

Si et vers for hvert barn, og bruk følgende idéer til eksemplet ovenfor:

(Barnets navn) holdt bønn i Primær idag (fold armene, bøy hodet, lukk øynene).
(Barnets navn) tegnet et bilde idag (lat som du tegner med hånden).
(Barnets navn) besøkte en som var ensom idag (ta barnet i hånden).
(Barnets navn) lærte om familiehistorie idag (lat som du vender blader og ser på bilder).
(Barnets navn) skrev til bestemor og bestefar idag (beveg hånden som om du skriver).
(Barnets navn) lyttet til en historie idag (legg hånden bak øret).

2. Fortell barna denne historien med dine egne ord:

Pionerene reiste mange, mange mil for å komme til Saltsjø-dalen og bo der. De kom frem
bare noen få dager før sabbatsdagen. Selv om de måtte bygge hus og plante og så, var
de bestemt på at de ikke skulle arbeide på sabbaten. De arbeidet svært hardt og svært
raskt med å spa opp jorden og gjøre den klar til såing. Jorden var veldig hard, så de
måtte gjøre den våt før plogen kunne trenge igjennom den. Da det ble lørdag kveld,
hadde de fått sådd en stor åker med grønnsaker. Søndag morgen kom de sammen til
sabbatsmøter og takket vår himmelske Fader for at han hadde ført dem til et nytt sted
hvor de kunne bo.

3. La barna få tegne et bilde av seg selv som viser en sabbatsaktivitet. La dem fortelle
hverandre om det de har tegnet. Påfør hver tegning barnets navn og den aktiviteten som
han/hun har tegnet, for eksempel: Terje synger Primær-sanger på sabbatsdagen.

FLERE AKTIVITETER 
FOR DE YNGSTE 1. Hjelp barna å gjøre bevegelser til følgende aktivitet mens du sier ordene til:

Skapelsen

Jesus sa at solen skulle skinne (form en stor sirkel over hodet med armene),
regnet skulle falle (beveg hendene ned foran deg mens du rister på fingrene),
blomstene skulle vokse (gjør hendene skålformet med håndflaten opp).
Jesus sa at fuglene skulle synge (åpne og lukk fingrene som et fuglenebb),
Og slik ble det, slik ble det (fold armene).

(Johnny B. Wood, fra Sing, Look, Do, Action Songs for Children, red. Dorothy Peterson
[Cincinnati: Standard Publishing Co., 1965].)

Forklar at da skapelsen av jorden var ferdig, hvilte vår himmelske Fader og Jesus.
Sabbaten er en dag da vi hviler og minnes vår himmelske Fader og Jesus.

2. Fortell barna at hvis vi gjør arbeidet vårt på lørdag, blir det lettere å minnes Jesus og
vår himmelske Fader på søndag. Syng «Lørdag» (Barnas sangbok) og improviser
bevegelsene til teksten.

Leksjon 15



FORMÅL Å hjelpe hvert barn til å sette pris på og føle respekt for sitt fysiske legeme.

FORBEREDELSE 1. Be om Åndens veiledning og studer ydmykt Daniel 1 og Lære og pakter 89. Se også
Evangeliets prinsipper (31110 170), kapittel 29.

2. Nødvendig materiell:
a. En bibel og Lære og pakter.
b. Bilde 1-5, Familie med et lite barn (62307), bilde 1-37, Daniel avslår å nyte kongens mat

og vin (Evangelisk kunst 114, 62094), bilde 1-38, Barn som leker med en ball.

2. Gjør de nødvendige forberedelser til eventuelle berikende aktiviteter som du vil bruke.

Bemerkning til læreren: Vær varsom overfor barnas følelser hvis noen av dem er fysisk
funksjonshemmet. Fokuser på ting som deres legemer kan, ikke på det de ikke kan.

LÆREAKTIVITETER La et barn få holde åpningsbønnen.

La barna reise seg. Hjelp dem å synge og gjøre bevegelsene til «Hode, skulder, kne og tå»,
(Barnas sangbok). Syng sangen så langsomt at det blir tid til å peke på eller bevege
kroppsdelene etter hvert som de nevnes. Du kan for eksempel nikke på hodet, trekke på
skuldrene, bøye knærne og stå på tærne.

Hode, skulder, kne og tå, kne og tå,
hode, skulder, kne og tå, kne og tå,
og øyne, nese, ører, kinn et klapp må få.
Hode, skulder, kne og tå, kne og tå.

Forklar barna at de brukte kroppen sin da de sang denne sangen.

Vår himmelske Fader planla at vi alle skulle få et fysisk legeme

Repeter med barna at da vi bodde i himmelen sammen med vår himmelske Fader og Jesus
Kristus, hadde vi ikke et fysisk legeme. Vi var ånder. Vi trengte å komme til jorden for å
få et fysisk legeme. Vår himmelske Fader planla at vi skulle bli født på jorden og få jordiske
foreldre til å ta vare på oss.

Vis bilde 1-5, Familie med et lite barn.

• Hvem ser vi på dette bildet?

• Hvem planla at vi skulle komme til jorden og få et fysisk legeme og bo i en familie?

Aktivitet La barna reise seg og følge dine bevegelser mens du forklarer at kroppen vår består av alt
fra toppen av hodet (ta på hodet) og helt til tåspissene (ta på tærne). Ansiktet vårt (smil) og
fingrene våre (beveg fingrene) er også en del av kroppen vår. Be barna om å snu seg rundt
én gang og så sette seg ned.

Forklar at kroppen vår kan gjøre mange ting. Hver kroppsdel har en spesiell oppgave.

• Hva kan du gjøre med øynene dine?

• Hva kan du gjøre med ørene dine?

• Hva kan du gjøre med munnen din?

• Hva kan du gjøre med hendene dine?

• Hva kan du gjøre med føttene dine?

Oppmerksomhets-
vekker

Jeg har en kroppLeksjon
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Aktivitet La barna reise seg og gjøre følgende aktivitetsvers:

Jeg har en fin kropp

Jeg har en fin kropp (legg hendene på brystet)
som min himmelske Fader skapte til meg.
Han ga meg ører så jeg kan høre (hånden bak øret)
og øyne så jeg kan se deg (pek på øynene).

Jeg har to hender så jeg kan klappe (klapp i hendene),
to føtter så jeg kan snu meg brått (snu rundt),
en liten nese som kan lukte alt (sniff)
når mamma lager noe godt.

Når jeg tenker på min kropp (en finger på hodet),
er det aller beste (sitt stille ned)
at den ligner Faderens
og kan det aller meste.

Vår himmelske Fader og Jesus Kristus ønsker at vi skal ta vare på kroppen vår

Forklar at fordi kroppen vår er så viktig, har vår himmelske Fader og Jesus gitt oss regler
for å hjelpe oss å passe på den og holde den sterk og sunn. Disse reglene kaller vi Vis-
domsordet. Vis frem Lære og pakter. Forklar at Visdomsordet står i dette standardverket.

Snakk om de matslagene som Visdomsordet forteller vil hjelpe kroppen vår å holde seg
sunn, som f.eks. frukt, grønnsaker og korn. Snakk deretter om ting som vår himmelske
Fader og Jesus har bedt oss om ikke å bruke, som f.eks. tobakk, alkohol og kaffe. Hjelp
barna å forstå at når vi adlyder Visdomsordet og spiser riktig mat, er vår himmelske Fader
og Jesus fornøyd med oss og vil velsigne oss.

Historie Fortell historien i Daniel 1 om at Daniel spiste slik mat som vår himmelske Fader ønsket at
han skulle spise. Vis bilde 1-37, Daniel avslår å nyte kongens mat og vin, på et passende
tidspunkt.

• Hva gjorde Daniel da kongen ba ham spise ting som ikke var bra for ham? (Se Daniel 1:8,
12–13.)

• Hvordan ble Daniel og vennene hans velsignet for å følge vår himmelske Faders regler
for hva de skulle spise? (Se Daniel 1:15, 17, 20.)

• Hva slags sunn mat spiser du?

• Hvorfor skulle du spise sunn mat?

• Hvordan føler du deg når du spiser mat som er bra for deg?

Forklar at vi også trenger å gjøre andre ting for å holde kroppen vår sunn og sterk.

Vis bilde 1-38, Barn som leker med en ball.

• Hva gjør disse barna?

• Hvorfor er det viktig å sørge for mosjon?

• Kan du nevne noen andre måter å få mosjon på?

Legg hendene under kinnet og lukk øynene som om du sover.

• Hva er det jeg later som?

• Hvorfor er det viktig å få nok søvn?

Lat som du vasker hendene.

• Hva later jeg som nå?

• Når skulle vi vaske hendene våre?

• Når skulle vi bade?

• Når skulle vi pusse tennene?

• Hvorfor må vi være rene?
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Snakk om andre viktige helseregler, som f.eks. å kle seg riktig for all slags vær, overholde
gode sikkerhetsregler og få frisk luft.

Vår himmelske Fader og Jesus Kristus ønsker at vi skal beskytte kroppen vår

Forklar at vår himmelske Fader og Jesus ønsker at vi skal beskytte kroppen vår mot skader
og sår. Spør barna om farlige situasjoner som de kan komme ut for. Du kan benytte følgende
spørsmål eller lage dine egne:

• Hva kan skje hvis du leker med fyrstikker?

• Hva kan skje hvis du leker ute i gaten eller innimellom biler?

• Hva kan skje hvis du ikke er forsiktig med skarpe ting som kniver og sakser?

• Hvorfor bruker vi setebelte når vi kjører med bil?

Forklar at vi må beskytte kroppen vår. Vi bør ikke gjøre ting som er farlige for kroppen vår
eller som kan skade den. Forklar at vår himmelske Fader og Jesus ønsker at vi skal føle
trygghet og være lykkelige. De ønsker at vi skal ta vare på kroppen vår slik at vi kan være
sunne og friske.

Vitnesbyrd Gi uttrykk for takknemlighet for ditt fysiske legeme. Gi uttrykk for takknemlighet for at barna
tar vare på kroppen sin slik at de kan holde seg sunne og sterke.

VALGFRIE 
AKTIVITETER Velg noen av nedenstående aktiviteter til bruk i leksjonen.

1. Syng «Hele kroppen har ledd» (Barnas sangbok), og gjør bevegelser til teksten. Fortell
barna hvor takknemlig du er for å ha en kropp som kan gjøre så mange ting.

2. Ta med bilder av forskjellig mat og drikke. La barna avgjøre om de enkelte tingene er bra
eller uheldig for kroppen deres. Forklar at noe er godt, men ikke hvis vi spiser for mye
av det. Godterier smaker for eksempel godt, men for mye godteri vil gjøre oss syke. Vis
bilder av ting som er bra for oss.

3. Ta med i en pose eller eske noe som hjelper oss å ta vare på kroppen vår. En av tingene
kan være en gjenstand som hjelper til med å holde oss rene, f.eks. såpe, en vaskeklut
eller et håndkle eller en tannbørste. Ta også med litt sunn mat, et lite teppe som kan
representere søvn, og noe som kan representere trim, f.eks. en liten ball. Gi barna nøk-
kelord om en gjenstand og la dem gjette hva det er. Vis frem gjenstanden når de gjetter
riktig. Fortsett inntil alle gjenstandene er vist frem.

4. La barna reise seg og mime at de holder kroppen sin pen og ren. La dem late som om de
vasker hendene sine, pusser tennene og grer håret. La dem deretter mime hvordan de
best liker å holde kroppen sin i form, f.eks. hoppe, sprette opp og ned, hinke eller kaste
ball.

5. Snakk med barna om at noen mennesker har noe galt med kroppen sin. Vi skulle aldri
gjøre narr av dem eller peke på dem og le av dem. Snakk om hvordan vi skulle behandle
funksjonshemmede (snakke med dem, være venn med dem, behandle dem helt normalt,
hjelpe dem hvis de trenger hjelp).

6. La barna tegne et bilde av seg selv. Skriv på hver tegning: Jeg er takknemlig for kroppen
min.

FLERE AKTIVITETER 
FOR DE YNGSTE 1. Vis bilde 1-5, Familie med et lite barn, og la barna snakke om det.

• Har du vært baby noen gang?

• Kan babyer gå eller snakke?

Minn barna om at de en gang har vært babyer, men nå har kroppen deres vokst, og de kan
gjøre mange ting. Etter hvert som de vokser enda mer, vil de bli istand til å gjøre flere ting.

Vis bilde 1-16, Jesu fødsel, og minn barna om at selv Jesus var en gang en liten baby.
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2. Pek på munnen din og si: «Dette er munnen min.» Spør så: «Kan du vise meg munnen
din?» og hjelp barna å peke på sin egen munn. Gjenta det samme med øynene, nesen,
ørene, hendene og føttene. Pek så på hver kroppsdel uten å si navnet på den og la barna
si hva den kalles. Hvis barna kan si navnet på alle disse kroppsdelene, kan du også
spørre hva andre kroppsdeler heter som ikke er så velkjente for dem, som f.eks. albuer,
knær, håndledd og ankler.

3. Fortell en enkel fortelling om en liten gutt eller pike fra deres område. Fortell om hvordan
barnet våkner en morgen, kler på seg, spiser frokost osv. gjennom dagen. Mens du
snakker om hver av de tingene barnet gjør, spør du hvilke kroppsdeler han/hun bruker.

4. La barna reise seg og synge sangen nedenfor til melodien «En gang var en snømann»
(Barnas sangbok). Kryp sammen i første vers og strekk ut i andre vers.

En gang var jeg liten, liten, liten,
en gang var jeg liten, ja, et nor.

Men jeg vokser veldig, veldig, veldig.
Ja, jeg vokser veldig og blir stor.

Leksjon 16



FORMÅL Å hjelpe hvert barn til å sette pris på hendene sine og alt de kan gjøre.

FORBEREDELSE 1. Be om Åndens veiledning og studer i ydmykhet Matteus 19:13–15 og Lære og pakter
20:70, 35:6, 42:43–44.

2. Forbered en pose eller eske med kjente gjenstander som har forskjellig form og er
i forskjellige materialer, som en sten, et blad, en stoffbit, en skje, en kam og en blyant.
Ta med minst én gjenstand for hvert barn i klassen.

3. Kopier hvis mulig utdelingsarket med tegnspråk (bakerst i leksjonen) til hvert barn.

4. Nødvendig materiell:
a. En bibel.
b. En liten gjenstand, f.eks. en knapp eller mynt.
c. Bilde 1-8, Nadverden utdeles (62021), bilde 1-11, En gutt blir døpt (62018), bilde 1-12,

En pike blir bekreftet (62020), bilde 1-39, Velsignelse av et barn, bilde 1-40, Salving av
en syk (62342).

5. Gjør de nødvendige forberedelser til eventuelle berikende aktiviteter som du ønsker å
bruke.

Bemerkning til læreren: Vær følsom overfor eventuelle funksjonshemmede barn i klassen.
Fokuser på det som kroppen deres kan gjøre, ikke på deres funksjonshemninger.

LÆREAKTIVITETER La et barn få holde åpningsbønnen.

La et barn få stikke hånden ned i posen eller esken som du har gjort istand, uten å kikke.
Be barnet om å kjenne på en av tingene og fortelle hvordan den kjennes (myk, hard, glatt,
ru) og deretter gjette hva det er. Ta deretter gjenstanden ut av posen/esken og vis den til
klassen. La de andre barna kjenne på den. Fortsett inntil alle har hatt tur.

• Hva brukte du for å komme ned i posen/esken?

• Hva brukte du for å kjenne på gjenstanden?

Forklar at hendene våre er en stor velsignelse for oss. Vi kan bruke hendene våre til mange
ting.

Vi kan gjøre mange ting med hendene våre

Be barna om å holde opp hendene sine og se på dem. Snakk om alt hva barna kan gjøre
med hendene sine. De kan plukke opp noe med fingrene og tommelen. De kan holde noe
i hånden, de kan vinke og snu hendene i alle retninger.

Aktivitet La barna etter tur prøve å plukke opp en liten gjenstand som f.eks. en knapp eller en mynt,
uten å bruke tommelen. Minn barna om at hver eneste del av kroppen vår er viktig.

Aktivitet • Hvordan har hendene dine hjulpet deg å bli ferdig til å gå i kirken?

La barna mime hva de har gjort om morgenen, som å vaske ansiktet, kle på seg, gre håret,
spise og pusse tenner.

• Hvordan hjelper hendene deg når du leker?

La barna mime hvordan de bruker hendene når de leker, som når de spretter ball, mater
dukken, bygger med klosser eller sand, eller spiller på tromme.

Oppmerksomhets-
vekker

Jeg er takknemlig for
hendene mine
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• Hvordan hjelper hendene deg når du arbeider?

La barna mime hvordan de bruker hendene til å arbeide, som f.eks. å plukke opp leker,
dekke bordet, re opp sengen eller mate pus.

• Hvordan hjelper hendene deg når du kommer i kirken?

La barna mime hvordan vi bruker hendene våre i kirken, som når vi hilser på hverandre,
holder opp et bilde, løfter hånden for å svare på et spørsmål eller når vi tar nadverden.

Hjelp barna å forstå at hendene er en stor velsignelse for oss og at vår himmelske Fader og
Jesus ønsker at vi skal bruke hendene våre til å hjelpe oss selv og andre mennesker. Forklar
at vår himmelske Fader og Jesus ikke ønsker at vi skal bruke hendene til å være slem mot
andre – slå dem eller stikke og klore dem. De ønsker at vi skal lære å bruke hendene våre
på den riktige måten.

Andre mennesker bruker hendene sine for å hjelpe oss

• Hvordan bruker foreldrene dine og andre familiemedlemmer hendene sine for å hjelpe
deg?

Snakk om hvordan familien vår lager mat til oss, vasker klærne våre, knytter skolissene,
leker med oss og gjør mange andre ting for oss.

Forklar at menn som har prestedømmet, kan velsigne oss ved f.eks. å legge hendene sine
på oss. Vis bildene som er oppført under «Forberedelse», ett av gangen, og la barna finne
ut hvilke forskjellige velsignelser vi kan få ved prestedømsbærernes hender. Hjelp dem å
forstå at vi kan få en velsignelse når vi er små barn, vi kan bli døpt når vi er åtte år, vi kan bli
bekreftet etter dåpen og få Den hellige ånds gave, vi kan ta del i brødet og vannet som er
blitt velsignet av prestedømsbærere under nadverden hver uke, og vi kan få velsignelser
når vi er syke.

Historie Slå opp i Bibelen på Matteus 19:13–15 og fortell historien om Jesus som velsigner barna.
Les høyt første del av vers 13 (t.o.m. ordet be). Snakk om hvordan Jesus brukte hendene
sine da han velsignet barna.

Forklar at Jesus også brukte hendene sine når han hjalp folk på andre måter, som når han
velsignet dem når de var syke, blinde eller døve.

Hendene våre kan snakke

Bruk hendene dine til å vinke eller gjøre tegn med. Spør barna hva du sier med hendene
dine.

Forklar at noen mennesker som er døve og ikke kan høre eller snakke, gjør tegn med
hendene som betyr ord. De snakker ved hjelp av hendene sine. Det kalles tegnspråk.

Aktivitet Bruk utdelingsarket bakerst i leksjonen til å lære barna å si «far», «mor» og «jeg er glad i
deg» på tegnspråket. Gi om mulig hvert av barna en kopi av utdelingsarket som de kan ta
med hjem og vise familien.

Vitnesbyrd Hold opp hendene dine og gi uttrykk for takknemlighet for dem. Oppmuntre barna til å takke
vår himmelske Fader for hendene sine og bruke dem til å hjelpe seg selv og andre.

BERIKENDE 
AKTIVITETER Velg noen av nedenstående aktiviteter til leksjonen.

1. Tegn rundt hvert barns hender på et ark. Skriv Jeg er takknemlig for hendene mine på
hvert ark, og la barnet fargelegge hendene og ta arket med hjem.

2. Hjelp barna å synge eller fremsi teksten til «Jeg har to hender små» (Barnas sangbok).
Improviser bevegelser til teksten.

3. Hvis lokaliteter og værforhold tillater det, kan du ta barna med utenfor på en spasertur for
å føle på ting med forskjellig overflate, som mursten, murmaling, trestammer og gress.
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4. Gjennomfør følgende aktivitet for å hjelpe barna å telle fingrene sine:

Telle fingre

Hold opp den ene hånden og bruk en finger på den andre til å peke og telle med.
Begynn med lillefingeren.

En finger, to fingre, tre fingre, fire.
Med tommelen blir det enda flere.
Fem fingre i alt,
slik vår Fader har talt.

Hold opp den andre hånden og pek og tell på samme måte.

En finger, to fingre, tre fingre, fire.
Med tommelen blir det enda flere.
Fem fingre også her.
Jeg kan lære dem alt som er.

Hold opp begge hendene og bøy hver finger etter hvert som de telles.

Ti i alt – la oss telle igjen.
En og to og tre og fire,
fem, seks, syv, åtte, ni, ti – alle.
(Strekk opp alle fingrene samtidig.)
De kan stå rett uten å falle.

5. Syng «Synge en sang er moro» (Barnas sangbok). For hvert vers lar du barna fortelle noe
som hendene deres kan gjøre, f.eks. å sprette ball, plukke en blomst, vugge dukken,
spille piano eller vinke adjø.

6. Hjelp barna å gjøre følgende aktivitet med bevegelser etter teksten.

Jeg strekker meg høyt

Jeg strekker meg høyt
og bøyer meg dypt
og rister begge hender.
Jeg sprer fingrene ut,
så knytter jeg nevene.

Jeg strekker meg frem,
jeg strekker meg tilbake.
Jeg klapper mine hender to,
Jeg setter meg og hviler dem i fanget,
hvor de ligger helt i ro.

FLERE AKTIVITETER 
FOR DE YNGSTE 1. Hjelp barna å gjøre bevegelsene til følgende aktivitet mens du fremsier ordene:

Jeg liker mine hender

Jeg liker mine hender, de er mine venner (hold hendene frem for deg og se på dem).
De er travle og nyttige dagen lang (mim et arbeide som hendene gjør).
De kan foldes stille eller klappe en sang (fold hendene, og klapp).
Når de gjør det rette, blir jeg stolt!

2. Få barna til å sette seg i en sirkel. Beskriv en situasjon og la barna mime hva hendene
deres skulle gjøre i den situasjonen.

Eksempler:

Vis meg hva hendene dine skulle gjøre før du skal spise.
Vis meg hva hendene dine skulle gjøre når du lytter til en historie.
Vis meg hva hendene dine skulle gjøre når du blir bedt om å plukke opp lekene dine.
Vis meg hva hendene dine skulle gjøre når du holder bønn.

Forklar at vi må hjelpe hendene våre til alltid å gjøre det de skal.
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3. Fremsi følgende vers sammen med barna og gjør bevegelser til teksten:

Klapp i hendene

Klapp i hender, klapp i hender,
klapp dem slik som jeg.

Ta på skuldre, ta på skuldre,
ta på slik som jeg.

Klapp på knærne, klapp på knærne,
klapp dem slik som jeg.

Rist på hodet, rist på hodet,
rist det slik som jeg.

Klapp i hender, klapp i hender,
la dem nå få hvile seg.

Leksjon 17
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FORMÅL Å hjelpe hvert barn til å sette pris på ørene sine og den nytte de gjør.

FORBEREDELSE 1. Be om Åndens veiledning og studer Markus 7:32–35 og Joseph Smith – Historie 1:17.

2. Nødvendig materiell:
a. Bibelen og Den kostelige perle.
b. Bilde 1-4, Det første syn (Evangelisk kunst 403, 62470), bilde 1-41, Barn med høre-

apparat, et bilde av Kirkens nålevende profet.

3. Gjør de nødvendige forberedelser til eventuelle berikende aktiviteter som du vil bruke.

Bemerkning til læreren: Vær fintfølende overfor eventuelle fysisk funksjonshemmede barn i
klassen. Fokuser på det som kroppen deres kan gjøre, ikke på deres funksjonshemning.

LÆREAKTIVITETER La et barn få holde åpningsbønnen.

Gjør følgende med hviskende stemme:

Hils på hvert av barna. Led dem til å gjøre forskjellige ting som å sette seg ned, rekke opp
hånden, ta ned hånden, holde opp to fingre.

Med normal stemme spør du deretter barna om hvordan de kunne vite hva de skulle gjøre
når du hvisket.

• Hvilken del av kroppen din hjalp deg å vite hva jeg sa?

Ørene er en velsignelse for oss

Sang Syng eller fremsi teksten til 1. og 2. vers av «Kjære far, jeg takker deg» (Barnas sangbok)
sammen med barna.

Kjære Far, jeg takker deg
for de mange gaver
som du daglig gir til meg.
Du har gitt meg alt.

Du har gitt meg kroppen min,
du har gitt meg livet.
Du gir sol og du gir regn,
du gir daglig brød.

• Hva forteller denne sangen at vår himmelske Fader har gitt oss?

• Hva på kroppen vår hjelper oss å høre? (Ørene våre)

Be barna om å kjenne nøye på ørene sine. Forklar at den delen av ørene som sitter utenpå
hodet, ikke er den de hører med. Den delen hjelper lyden å komme inn i øret til trommehin-
nen og andre deler av øret som hjelper dem å høre.

• Hvordan kan vi være forsiktige med ørene våre?

Forklar at vi skulle beskytte ørene våre mot høye lyder og mot ting som kan ødelegge dem.

Forklar at av forskjellige årsaker virker ikke ørene til noen mennesker slik de skal, slik at de
ikke kan høre alle de lydene som de fleste mennesker kan høre. Hvis barna kjenner en som
har hørselsvekkelse, kan du forklare litt om vedkommendes høreapparat. Vis bilde 1-41,
Barn med høreapparat, mens du forklarer. Hjelp barna å forstå at mennesker som ikke hører

Oppmerksomhets-
vekker
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så godt, ofte ikke kan snakke så godt heller, for vi mennesker lærer å snakke ved å etter-
ligne de lydene vi hører.

Aktivitet Si «Jeg er glad i deg» på tegnspråket (se leksjon 17).

• Husker du hva dette betyr?

Få barna til å gjøre tegnene.

Minn barna om at dere i forrige uke snakket om hvordan hendene kan snakke ved hjelp
av tegnspråket. Hjelp barna å forstå at mennesker som ikke kan høre, kan kommunisere på
andre måter, f.eks. ved hjelp av tegnspråk, ved å skrive og ved å lese på leppene.

Historie Fortell historien om Jesus og den døve mannen slik den står i Markus 7:32–35.

• Hva tror du den døve mannen følte da han forsto at han kunne høre?

Få frem hvilken velsignelse det er å kunne høre.

Vi kan høre lyder med ørene våre

Aktivitet Fortell barna at de nå skal øve på å bruke ørene sine.

La barna etter tur komme frem i klasseværelset. Hvisk i barnets øre navnet på et kjent dyr
eller en kjent gjenstand som lager lyd. Få barnet til å lage lyden for klassen, og la de andre
gjette hva som lager en slik lyd. (Det kan være en ku som rauter, en hund som bjeffer,
telefon som ringer, eller et bilhorn.)

Snakk med barna om noen av de lydene de kan høre med ørene sine, som at foreldrene
roper på dem og lyder som forteller oss at vi kan komme til skade.

• Hvilke lyder liker du best?

Vi kan lytte til vår himmelske Faders og Jesu Kristi læresetninger

Få barna til å sitte stille og høre etter.

• Hva hører du?

Snakk om de forskjellige lydene de kan høre, f.eks. dører som blir åpnet og lukket, folk som
snakker sammen i gangen, orgelmusikk eller vinden.

• Hvilke andre lyder hører vi i kirken?

Forklar at vi hører lærerne våre, foreldrene våre, Primær-lederne, biskopen og andre ledere
i kirken.

• Hvorfor er det viktig at vi lytter til disse menneskene?

Forklar at disse menneskene hjelper oss å lære hva vår himmelske Fader og Jesus ønsker
at vi skal gjøre.

Historie Vis bilde 1-4, Det første syn, og la barna fortelle hva de husker om bildet. Slå opp i Den
kostelige perle og les høyt hva vår himmelske Fader sa til Joseph Smith i JS-H 1:17: «Dette
er min elskede Sønn. Hør Ham!»

Få barna til å gjenta denne uttalelsen sammen med deg noen ganger. Forklar at vår himmel-
ske Fader vil at vi skal lytte til det han og Jesus sier. Hjelp barna å forstå at vår himmelske
Fader og Jesus kanskje ikke snakker direkte til alle mennesker, men vi kan lytte til våre for-
eldre, lærere og Kirkens ledere. De kan fortelle oss hva vår himmelske Fader og Jesus vil at
vi skal vite. Den hellige ånd kan også hjelpe oss å vite hva vår himmelske Fader og Jesus
ønsker at vi skal gjøre.

Vis bildet av Kirkens nålevende profet.

• Hvem er dette?

Forklar at vår himmelske Fader og Jesus snakker til oss gjennom vår kirkes ledere, spesielt
profeten og biskopen vår. Disse lederne vil fortelle oss hva vår himmelske Fader og Jesus
ønsker av oss. Vi skulle lytte nøye til dem.

Vitnesbyrd Gi uttrykk for din takknemlighet for hørselens gave.
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BERIKENDE 
AKTIVITETER Velg noen av disse aktivitetene til leksjonen.

1. Be barna om å lukke øynene og dekke dem med hendene sine. Ta ett av barna på hodet.
Nå skulle barnet si: «Jeg er takknemlig for ørene mine». La de andre barna gjette hvem
som snakket. Fortsett inntil alle har hatt sin tur til å si noe.

2. Gjør følgende aktivitet sammen med barna:

Jeg har en fin kropp

Jeg har en fin kropp (legg hendene på brystet)
som min himmelske Fader skapte til meg.
Han ga meg ører så jeg kan høre (hånden bak øret)
og øyne så jeg kan se deg (pek på øynene).

Jeg har to hender så jeg kan klappe (klapp i hendene),
to føtter så jeg kan snu meg brått (snu rundt),
en liten nese som kan lukte alt (sniff)
når mamma lager noe godt.

Når jeg tenker på min kropp (en finger på hodet),
er det aller beste (sitt stille ned)
at den ligner Faderens
og kan det aller meste.

3. La barna sitte vendt mot en retning mens du stiller deg bak dem. Lag lyder med hendene
eller andre gjenstander, og la barna gjette hva du gjør for å frembringe lyden. Du kan
klappe i hendene, knipse med fingrene eller ringe med en klokke. La barna få prøve å
lage lydene selv.

4. Ta opp noen lyder i nabolaget på bånd, f.eks. en hund som bjeffer, fuglekvitter eller latter.
Spill av båndet i klassen og få barna til å lytte og gjette hva lydene er.

5. Lær barna en enkel sang eller setning på tegnspråket. Hvis du kjenner en som er flink i
tegnspråk, kan du invitere vedkommende til klassen og fremføre «Jeg er Guds kjære
barn» på tegnspråket mens barna synger den.

6. Sett deg ned med barna i en sirkel. Hvisk et kort budskap til barnet ved siden av deg.
Han eller hun hvisker budskapet til nestemann, og så videre rundt sirkelen. Sistemann
sier budskapet høyt. Fortell klassen hvilket budskap du ga førstemann, for å se hvordan
det har blitt forandret underveis.

Etter aktiviteten spør du barna hva de brukte for å høre budskapet. (Ørene.) Minn dem
på å takke sin himmelske Fader for ørene sine.

FLERE AKTIVITETER 
FOR DE YNGSTE 1. Hvis det er mulig, tar du barna med utenfor møtehuset og ber dem lytte stille med ørene

sine. Hvilke lyder kan de høre? Snakk om lydene de hørte når dere kommer tilbake til
klasserommet.

2. La barna reise seg og fremsi følgende vers samtidig som de gjør bevegelser til teksten:

Her er øyet

Her er øyet
som kan se.
Her er øret,
der er kne.

Strekk din hånd
så høyt du kan,
enda høyere!
Det går an!

Legg to hender
pent i ro.
La oss sitte,
begge to.

Leksjon 18



FORMÅL Å hjelpe hvert barn å sette pris på øynene sine og den nytte de gjør.

FORBEREDELSE 1. Be om Åndens veiledning og studer i ydmykhet Johannes 9:1–7 og 3. Nephi 11:1–17.

2. Nødvendig materiell:
a. Bibelen og Mormons bok.
b. En spole med stort hull og en skolisse eller en hyssing. (Hvis du har stor klasse, kan du

ta med mer enn én av hver.)
c. Et skjerf eller lignende til å binde for øynene.
d. Bilde 1-43, Jesus helbreder den blinde (Evangelisk kunst 213, 62145), bilde 1-44,

Jesus underviser på den vestlige halvkule (Evangelisk kunst 316, 62380).

3. Gjør de nødvendige forberedelser til eventuelle berikende aktiviteter som du vil bruke.

Bemerkning til læreren: Vær fintfølende overfor eventuelle funksjonshemmede barn i
klassen. Fokuser på det kroppen deres kan gjøre, og ikke på deres funksjonshemning.

LÆREAKTIVITET La et barn få holde åpningsbønnen.

Vis barna hvor lett det er å tre skolissen eller hyssingen gjennom hullet i spolen med øynene
åpne. Lukk deretter øynene og forsøk å tre skolissen gjennom spolen. La hvert av barna få
prøve etter tur.

Øynene er en velsignelse for oss

Forklar at vi har øyne for at vi kan lese og lære, arbeide og leke og se den vakre jorden vår.

Snakk med barna om hvor annerledes deres liv ville ha vært dersom de ikke kunne se.

• Hvordan ville du spise maten din?

• Hvordan kunne du vite hvilke klær du skulle ta på deg?

• Hvordan kunne du finne frem i huset hvor du bor?

Sang Hjelp barna å fremsi teksten til «To øyne små».

To øyne små som blinke kan,
to øyne små som ser,
hode, skuldre, knær og tær
og mye, ja, mye mer
fins på denne kroppen.

Tra la la la la la
To øyne små som ser,
to øyne små som blinke kan,
og mye, ja, mye mer.

(Fra Merrily We Sing, copyright © 1948, 1975 Pioneer Press, Inc. [en avdeling av Jackman
Music]. Brukt med tillatelse.)

Aktivitet Be barna om å se ut av vinduet (eller på et pent bilde) og late som det er første gang de har
kunnet se. Oppmuntre dem til å snakke om det de ser. Snakk om farger og former. Hjelp
barna å forstå hvilken velsignelse det er å kunne se.

• Hva liker du best å se på?

Oppmerksomhets-
vekker

Jeg er takknemlig for
øynene mine

Leksjon
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Forklar at noen mennesker ikke kan se så godt med øynene sine. De må ha briller eller
kontaktlinser til hjelp for å kunne se. Noen mennesker er blinde og kan ikke se noen ting.

Aktivitet Snakk om hvordan blinde kan lære å gå forskjellige steder på egenhånd ved hjelp av en
førerhund eller en stokk. Sett bind for øynene på ett av barna og lat som du er en førerhund.
Rekk ut hånden slik at barnet kan holde i den som i en hundelenke. Før barnet rundt i
rommet. La barna etter tur late som de er blinde eller førerhund.

Historie Vis bilde 1-43, Jesus helbreder den blinde, og fortell historien slik den står i Johannes 9:1–7.

• Hva gjorde Jesus med deigen? (Se Johannes 9:6.)

• Hva skjedde da den blinde mannen vasket seg i dammen? (Se Johannes 9:7.)

• Hva tror du den blinde mannen følte da han kunne se?

Jeg er takknemlig for at min himmelske Fader har gitt meg øyne

Aktivitet Be barna reise seg og gjenta følgende vers sammen med deg samtidig som de peker på
hver kroppsdel som nevnes:

Takk, o Gud, for øyne to

Takk, o Gud, for øyne to,
for ører, nese, kinn.
Takk for hender, armer, ben
som fins på kroppen min.

(Tilpasset fra et vers av Lucy Picco.)

Historie Send rundt bilde 1-44, Jesus underviser på den vestlige halvkule, og be hvert av barna om
å nevne en ting som han/hun ser på bildet. Fortell historien om Jesu besøk på den vestlige
halvkule, slik den står i 3. Nephi 11:1–17.

• Hvem kunne folket se?

• Hva følte folket da de så Jesus? (Se 3. Nephi 11:16–17.)

• Hvilken farge var det på kappen til Jesus? (Se 3. Nephi 11:8.)

Forklar at vi kanskje ikke er istand til å se Jesus personlig slik som Nephis folk kunne, men
alltid når vi ser vår vakre verden, kan vi huske på hvor høyt han elsker oss.

Vitnesbyrd Fortell barna hvor takknemlig du er for øynene dine. Fortell hvordan alt det vakre du ser hver
dag, minner deg om hvor høyt vår himmelske Fader og Jesus elsker deg. Minn barna på å
takke vår himmelske Fader for øynene sine.

BERIKENDE 
AKTIVITETER Velg noen av disse aktivitetene til leksjonen.

1. Oppfordre barna til å se ordentlig på hverandres øyne, øyelokk, øyebryn og øyevipper.
Forklar at øyelokkene, øyebrynene og øyevippene hjelper til med å holde skitt, støv og
svette borte fra øynene våre.

2. Før klasseperioden stikker du hull i et stykke papir med en nål eller lignende. Hullene skal
danne en sirkel og en firkant. Sett bind for øynene til barna etter tur, og be dem om å føle
på de opphøyde punktene på papiret og fortelle hvilken form de danner. Forklar at dette
er akkurat som braille, eller blindeskrift, som blinde kan lese.

3. Lag øyne som kan åpnes og lukkes, på en papirpose til hvert barn (se illustrasjon i slutten
av leksjonen). Skriv på alle posene: Jeg er takknemlig for øynene mine. La barna farge-
legge øynene og tegne hår på papirposene sine. Ved hjelp av øynene på papirposene
kan du mime sammen med barna situasjoner da vi åpner og lukker øynene, som når vi
våkner eller legger oss for å sove, når vi ber, og når vi er redde.

4. Ta om mulig barna med ut på en natursti. Be dem om å folde armene og være veldig stille
mens de går, slik at de kan konsentrere seg om å bruke øynene. Når de kommer tilbake
til klasserommet, ber du barna etter tur fortelle hva de så.
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FLERE AKTIVITETER 
FOR DE YNGSTE 1. Syng eller fremsi teksten til «Jeg så ut av vinduet» (Barnas sangbok). Forklar at blomstene

på et kirsebærtre ser ut som popcorn.

• Hvis du hadde sett ut av vinduet, slik det står i sangen, kunne du da ha sett popcorn
sprette ut på et kirsebærtre? Hva ser du når du ser ut av vinduet?

La barna se ut av vinduet, eller ta dem med utenfor et øyeblikk. Gå tilbake til klasserommet
og snakk med dem om det de så.

• Hva brukte du for å se disse tingene? (Øynene.)

Forklar at vi skulle takke vår himmelske Fader for øynene våre.

2. La barna reise seg og fremsi «Her er øyet», og gjøre bevegelser til:

Her er øyet
som kan se.
Her er øret,
der er kne.

Strekk din hånd
så høyt du kan,
enda høyere!
Det går an!

Legg to hender
pent i ro.
La oss sitte,
begge to.

3. Vis barna en liten gjenstand. Forklar at du nå skal plassere den et sted i rommet, og at
de må bruke øynene sine for å finne den. Be dem om å lukke øynene, og legg så gjen-
standen et sted hvor den er synlig, men ikke altfor åpenbar. Be barna åpne øynene og
finne gjenstanden uten å bevege seg eller lage støy. Be dem folde armene når de har
oppdaget gjenstanden. Minn dem om at de må være stille og la de andre få sjanse til å
finne gjenstanden med øynene sine. Gjenta dette så mange ganger du ønsker.



FORMÅL Å hjelpe hvert barn å sette pris på lukte- og smakssansen.

FORBEREDELSE 1. Be om Åndens veiledning og studer 2. Mosebok 16:11–15, 31 og Lære og pakter 59:18–19.

2. Nødvendig materiell:
a. Bibelen og Lære og pakter.
b. En liten smakebit til hvert barn av noe som lukter godt (f.eks. frukt, brød, kake eller

popcorn). Oppbevar smakebitene i en pose. Undersøk hos foreldrene om noen av
barna er allergiske overfor maten.

c. Smakebiter av noe surt (f.eks. sitronsaft), salt (f.eks. salt) og søtt (f.eks. sukker) til
barna. Undersøk hos foreldrene om noen av barna er allergiske overfor det du skal gi
dem.

d. Bilde 1-35, Manna-sanking.

3. Gjør de nødvendige forberedelser til eventuelle berikende aktiviteter som du vil bruke.

Bemerkning til læreren: Vær fintfølende overfor eventuelle funksjonshemmede barn i
klassen. Fokuser på det som kroppen deres kan gjøre, ikke deres funksjonshemning.

LÆREAKTIVITETER La et barn få holde åpningsbønnen.

Be barna om å lukke øynene. La hvert barn lukte på smakebitene i posen og gjette hva de
er. Mens de fremdeles har øynene lukket, gir du dem smakebitene i munnen. La dem åpne
øynene igjen, og vis dem eller fortell dem hva de nettopp har spist.

• Hvordan luktet det du spiste?

• Hvordan smakte det?

Fortell barna at de kunne nyte maten selv om de ikke kunne se den. Det kunne de gjøre
fordi vår himmelske Fader har velsignet dem med luktesans og smakssans.

Vi har en nese for å kunne lukte

• Hvordan lukter vi på ting?

Snakk med barna om noe av alt de har luktet på gjennom uken, f.eks. mat som ble tilberedt,
frisk luft etter regnvær, eller blomster. Fortell barna at vi skulle takke vår himmelske Fader for
luktesansen vår.

• Hva liker du å lukte på?

Aktivitet Hjelp barna med følgende aktivitetsvers:

Jeg har en nese

Jeg har en nese (pek på nesen),
den sitter midt i fjeset (legg hendene på kinnene),
det aller beste sted (tegn en innbilt ring rundt nesen med fingeren)
for nesen min er det.

Den kan sniffe (sniff),
Den kan lukte godt (pust dypt inn gjennom nesen og slipp ut).
Takk, himmelske Fader (fold armene),
for nesen jeg har fått.

Oppmerksomhets-
vekker

Leksjon
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Vi har en tunge så vi kan smake

Fortell at vår himmelske Fader har velsignet oss med en tunge for at vi skal kunne smake.
La barna smake på de sure, salte og søte tingene hvis de har lyst.

• Hva er det som er surt av dette?

• Hva er det som er salt?

• Hva er det som er søtt?

• Hvilken smak liker du best?

Vis frem Lære og pakter. Forklar at i dette standardverket får vi vite at vi har fått smaks- og
luktesans for at vi skal bruke dem og glede oss over dem (se L&p 59:18–19).

Historie Vis bilde 1-35, Manna-sanking. Fortell historien om mannaen, slik den står i 2. Mosebok
16:11–15, 31.

• Hvordan smakte mannaen? (Se 2. Mosebok 16:31.)

• Har du noen gang smakt honning?

• Hvordan smaker den?

Forklar at det finnes mange ting som det ikke er trygt å smake på: noen typer bær, vaske-
midler, ting som er på ukjente flasker eller bokser, eller medisin og tabletter – uten at forel-
drene våre har gitt oss lov. Disse tingene kan gjøre oss svært syke. Få frem at det er viktig
å spørre en voksen før de smaker på eller spiser noe de finner.

Vitnesbyrd Gi uttrykk for din takknemlighet for en nese å lukte med og en tunge å smake med. Minn
barna på å takke vår himmelske Fader for sin luktesans og smakssans.

BERIKENDE 
AKTIVITETER Velg noen av disse aktivitetene til leksjonen.

1. Ta med noe som har en sterk, god lukt, f.eks. et såpestykke, en blomst og en sitron, og
noe som ikke har lukt, f.eks. et stykke papir og en leke. Be barna om å peke ut det de kan
lukte. Be dem etter tur lukke øynene, lukte på en gjenstand og gjette hva det er. La alle få
prøve seg.

2. La barna se på tungen sin i et speil. Forklar at tungen vår har mange smaksløker som
hjelper oss å smake noe som er søtt, surt eller salt. La barna få smake på vann. Forklar at
tungen vår også kan fortelle oss om noe er vått eller kaldt.

3. La hvert barn tegne et bilde av den maten han/hun liker aller best. Be dem så om å vise
frem bildene sine og fortelle hva som er yndlingsmaten deres.

4. Sett frem små porsjoner av noe som ser likt ut, men som smaker forskjellig, som salt og
sukker eller hvetemel og potetmel. Gi dem en liten smak av hver. Spør dem så hvordan
hver ting smaker. Snakk om hvordan en ting kan ligne på noe annet, men smake for-
skjellig. (Undersøk hos foreldrene om noen av barna er allergiske overfor noe av det du
har med.)

5. Syng «For helse og styrke» (Barnas sangbok).

FLERE AKTIVITETER 
FOR DE YNGSTE 1. Tegn en oval ring på tavlen eller et papir. Forklar at denne ovalen er et bilde av et ansikt.

• Hva er det som mangler?

Etter hvert som barna nevner øyne, ører, nese og munn, tegner du dem inn. Repeter så
hva hver del har til oppgave. Gi uttrykk for hvor takknemlig du er for at vår himmelske
Fader har gitt deg en kropp.

2. Pek på munnen din og si: «Dette er munnen min.» Spør så: «Kan du vise meg munnen
din?» og hjelp dem å peke på sin egen munn. Gjenta det samme med øyne, nese og
ører, hender og føtter. Pek deretter på hver legemsdel uten å navngi den og la barna si
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navnet. Hvis barna kan navnet på alle disse kroppsdelene, kan du også spørre om navn
på noen kroppsdeler som er mindre kjent for barna, som albuer, knær, håndledd og
ankler.

3. La barna reise seg og si frem følgende vers mens de gjør bevegelser til:

Her er øyet

Her er øyet
som kan se.
Her er øret,
der er kne.

Strekk din hånd
så høyt du kan,
enda høyere!
Det går an!

Legg to hender
pent i ro.
La oss sitte,
begge to.

Leksjon 20



FORMÅL Å hjelpe hvert barn å forstå og skille mellom følelser og lære hvordan det kan bli lykkelig.

FORBEREDELSE 1. Be om Åndens veiledning og studer Lukas 15:11–32.

2. Nødvendig materiell:
a. Bibelen.
b. Et smilende/grettent ansikt (se mønster bakerst i leksjonen).
c. Kritt og svamp.
d. Bilde 1-45, Oppvask, bilde 1-46, Barn som gir mor blomster, bilde 1-47, Barn som

krangler, bilde 1-48, Barn som leker med byggeklosser, bilde 1-49, Den fortapte sønn
(Evangelisk kunst 220, 62155).

3. Gjør de nødvendige forberedelser til eventuelle berikende aktiviteter som du vil bruke.

LÆREAKTIVITETER La et barn få holde åpningsbønnen.

Vis figuren med det smilende/gretne ansiktet. Syng eller fremsi teksten til «Smil» (Barnas
sangbok) flere ganger sammen med barna. Gi flere av barna anledning til å snu ansiktet
med smilet eller det gretne uttrykket på de riktige stedene.

Surt og grettent ansikt må
aldri være til.
Vend opp ned på det og få et
riktig vakkert smil.

Ingen liker sure fjes.
Vis oss nå et smil.
Gjør vår verden bedre ved å
slippe smilet til.

Følelsene våre vises i ansiktet vårt og i alt vi gjør

• Hva føler du inni deg når du smiler?

• Hva føler du inni deg når du har rynker i ansiktet?

Forklar at folk ofte kan se hva vi føler bare ved å se på ansiktet vårt. Få barna til å vise deg
et blidt ansikt.

Aktivitet Tegn fire store sirkler på tavlen. Sett til enkle trekk for å få frem forskjellige følelser: glad,
trist, sint og redd (se illustrasjonen under). For hvert ansikt du tegner, spør du barna hvilke
følelser ansiktet uttrykker. Deretter ber du dem gjøre sitt eget ansikt blidt, trist, sint eller
redd.

Oppmerksomhets-
vekker

Jeg har følelserLeksjon
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• Hva gjør deg glad?

• Hva gjør deg trist?

• Hva gjør deg sint?

• Hva gjør deg redd?

Fortell barna om en gang du var trist, sint eller redd, og en gang du var glad.

Vi kan lære å kontrollere følelsene våre

Forklar at det er bra å vise alle de forskjellige følelsene vi har inni oss, men vi må vise dem
på riktig måte, spesielt når vi er sinte.

Vis bilde 1-47, Barn som krangler.

• Hva tror du disse barna føler?

• Hva tror du de sier til hverandre?

• Hva burde du gjøre når du er sint?

Forklar at selv om vi har mest lyst til å slå, hyle eller såre noen når vi blir sint, kan vi lære å
vise følelsene våre på en høflig og vennlig måte. Hvis vi slår eller hyler, blir vi bare enda
sintere, men hvis vi i stedet oppfører oss vennlig, kan det hjelpe til at vi føler bedre inni oss.

Aktivitet La barna etter tur få være barna på bildet. Hjelp dem å tenke på noe som barna på bildet
kan si til hverandre i stedet for å hyle eller slå, f.eks. «Kan jeg få lov nå?» «Vi kan gjøre det
hver vår gang», «Jeg blir så lei meg når du kaller meg», eller «Jeg liker ikke at du gjør det».

Vis bilde 1-48, Barn som leker med byggeklosser. Påpek at disse barna leker pent med
hverandre og har glade ansikter fordi de deler og snakker vennlig til hverandre.

• Hvem kan hjelpe deg til å føle bedre når du er trist, sint eller redd?

Forklar at hvis vi snakker med mor, far eller andre som er glad i oss, kan de hjelpe oss til
å forstå hvorfor vi føler som vi gjør. Hvis vi ber til vår himmelske Fader, kan Den hellige ånd
hjelpe oss å føle bedre. Den hellige ånd vil hjelpe oss til å forstå hva vi kan gjøre for å bli
glad igjen.

Aktivitet La barna reise seg og gjøre følgende bevegelser flere ganger:

Mine følelser

Når jeg føler meg ulykkelig (lag et trist ansikt),
får jeg klem av mor. Da blir jeg blid (omfavn deg selv og vis glede).

Når jeg av og til blir or’ntlig sint (lag et sint ansikt),
virker en prat med far veldig fint (gå på stedet, nikk med hodet som om du snakker).

Hvis noe kanskje skremmer meg (lag et skremt ansikt),
holder jeg en bønn som trøster meg (fold hendene).

Når jeg så går ut til barna,
føler jeg meg alltid glad (lag et blidt ansikt).

Vi er lykkelige når vi hjelper andre

Vis bilde 1-46, Barn som gir mor blomster.

• Hva tror du menneskene på dette bildet føler inni seg?

• Hvorfor tror du de føler det?

• Hva føler du når du gir en annen noe?

Vis bilde 1-45, Oppvask.

• Hva gjør denne piken?

• Hva tror du denne piken føler? Hvorfor?

• Hva føler du når du hjelper noen?
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Aktivitet Hjelp barna å gjøre følgende bevegelsesaktivitet:

Å hjelpe gjør meg glad

Jeg liker å hjelpe mor (lat som du tar på et forkle),
mye hjelp hun trenger til.
Jeg hjelper henne å tørke opp (lat som du tørker kopper),
og mate babyen jeg også vil.

Jeg liker å hjelpe far (lat som du tar på hagehansker),
mye hjelp han trenger til (lat som du luker eller klipper busker).
Jeg hjelper ham i hagen (lat som du vanner blomster),
så lenge han bare vil.

Å hjelpe gjør meg glad (pek på et smilende ansikt).
Bena blir så lette (tripp med bena).
For når jeg hjelper andre (bred ut armene),
velger jeg det rette (nikk på hodet og fold armene)!

Vår himmelske Fader og Jesus ønsker at vi skal være lykkelige

Forklar at vår himmelske Fader og Jesus ønsker at vi skal være lykkelige. De vet at vi kan bli
lykkelige hvis vi gjør det de ber oss om.

Historie Vis bilde 1-49, Den fortapte sønn, og fortell historien slik den står i Lukas 15:11–32. Påpek
de forskjellige følelsene hos faren og sønnene hans. Etter som hver følelse nevnes, kan du
la et barn peke på det riktige ansiktet på tavlen. Du kan for eksempel si: En gutt ville forlate
hjemmet sitt og reise til et land langt borte. Da han reiste, ble hans far lei seg. Guttens
venner forlot ham etter en stund. Han ble lei seg. Snart hadde han ikke flere penger igjen.
Han var redd fordi han var sulten og ingen ga ham mat . . . osv.

• Hva tror du sønnen følte da han var kommet hjem igjen?

• Hvorfor tror du faren ble glad da sønnen hans kom hjem? (Se Lukas 15:24.)

• Hvorfor ble den eldste broren sint da lillebroren hans kom hjem? (Se Lukas 15:28–30.)
Hva kunne han gjøre for å bli glad igjen?

Vitnesbyrd Forsikre barna om at alle mennesker føler seg glad, trist, sint eller redd noen ganger. Vi
skulle lære å vise slike følelser på riktig måte. Minn barna om at vår himmelske Fader og
Jesus ønsker at vi skal være lykkelige. Fortell dem hvordan du selv blir glad når du gjør
det vår himmelske Fader og Jesus ønsker at vi skal gjøre.

BERIKENDE 
AKTIVITETER Velg noen av disse aktivitetene til leksjonen.

1. La barna stå i en sirkel. Be dem om å gjøre munnen rett og ikke smile. Få så opp smilet
rundt i ringen ved å smile og si: «Jeg vil smile til (barnets navn).» Barnet du nevner, skal
nå smile og gjenta setningen, men sette inn navnet til nestemann. Fortsett inntil alle barna
i sirkelen smiler.

Minn barna om at hvis vi smiler til andre, vil de ofte smile tilbake. Det er vanskelig å være
trist, sint eller redd når vi smiler.

2. Syng «Når vi hjelper» eller «Gud vil jeg skal være et solskinnsbarn» (Barnas sangbok).

3. Be barna tenke på noe som de kan gjøre for å bli lykkelig. Kast en bønnepose eller en
bløt gjenstand til et barn, og si: «(barnets navn) er lykkelig når _________________ .» La barnet fylle
ut setningen med noe som gjør ham/henne lykkelig, og så gi deg bønneposen tilbake.
Fortsett inntil alle har hatt tur.

4. Fortell en historie om et barn som gjør noe hyggelig for moren sin, som for eksempel en
oppgave i huset. Moren vet ikke hvem som har hjulpet henne, så hun spør alle barna i
familien hvem som hjalp henne. Når hun kommer til det barnet som gjorde den gode
gjerningen, forstår hun at det er ham fordi han smiler stort. Barnet føler seg lykkelig fordi
han har gjort noe godt.
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FLERE AKTIVITETER 
FOR DE YNGSTE 1. Led barna i bevegelsene mens du fremsier følgende vers. Gjenta det hvis barna ønsker.

Gjør dagen til en lykkelig dag

To øyne som ser der jeg kan gjøre godt (pek på øynene),
to lepper som smiler til stort og smått (smil bredt).
To ører som hører og lytter (hånden bak øret),
to hender som lekene rydder (lat som du plukker opp leker og legger dem bort).

En tunge til å si mye pent hver dag (pek på munnen),
i arbeid og lek vises hjertelag (pek på hjertet).
To føtter som løper så gjerne omkring (pek på føttene),
ja, dagen er fylt av mange hyggelige ting.

2. Syng «Er du veldig glad» (Barnas sangbok) og gjør bevegelser til teksten. Gjenta med
flere fraser, som f.eks. eksemplene nederst på siden i sangboken.

3. Få barna til å lage et blidt ansikt, et trist ansikt, et sint ansikt og et trett ansikt. Forklar at
de kan si med ord hva de føler i stedet for å gråte eller sutre. Vi føler oss ofte bedre hvis
vi snakker om følelsene våre.

Leksjon 21





FORMÅL Å hjelpe hvert barn å forstå at vi kan gjøre mange ting fordi vi er vår himmelske Faders barn.

FORBEREDELSE 1. Be om Åndens veiledning og studer ydmykt 1. Samuel 17.

2. Ta kontakt med foreldrene til hvert av barna i klassen for å få vite en ting som barnet kan
utføre godt, eller som han/hun lærer å utføre.

3. Gjør klar noen små lapper med enkle instruksjoner, som å klappe i hendene, telle til tre,
gå rundt i rommet, hoppe, tegne en sirkel (på tavlen eller på et ark), stå på ett ben, folde
armene eller peke på noe som er blått. Ha minst samme antall lapper som det er barn
i klassen. Vær oppmerksom på barn med funksjonshemning i klassen, og pass på å få
med ting som de kan utføre.

4. Skriv navnet til hvert av barna på separate lapper.

5. Nødvendig materiell:
a. Bibelen.
b. En liten fiskestang (valgfritt, se leksjon 11).
c. En beholder til lappene (valgfritt).
d. Bilde 1-5, Familie med baby (62307), bilde 1-10, Familiebønn (62275), bilde 1-38, Barn

som leker med ball, bilde 1-50, Jeg kan kle på meg selv, bilde 1-51, En familie som
arbeider sammen (62313), bilde 1-52, David slår Goliat (Evangelisk kunst 112, 62073).

6. Gjør de nødvendige forberedelser til eventuelle valgfrie aktiviteter som du vil bruke.

Bemerkning til læreren: Vær fintfølende overfor eventuelle funksjonshemmede barn i klassen.
Fokuser på det kroppen deres kan gjøre, ikke på det den ikke kan.

LÆREAKTIVITETER La et barn få holde åpningsbønnen.

Brett sammen lappene med barnas navn og legg dem i en beholder eller på gulvet. La et
barn ved hjelp av fiskestangen eller hånden ta opp en av lappene. Be barnet hvis navn
står på lappen, stille seg ved siden av deg. Fortell klassen noe som dette barnet gjør godt,
eller holder på å lære. Gjenta dette inntil alle barna har fått velge et navn og du har sagt noe
om dem alle. Gratuler barna med det de klarer å gjøre, og det de holder på å lære seg.

Kroppen vår kan gjøre mange ting

Sang Syng «Jeg er Guds kjære barn» (Barnas sangbok) sammen med barna.

Jeg er Guds kjære barn
som han har sendt til jord.
Han ga til meg et jordisk hjem,
en kjærlig far og mor.

Led meg, før meg, gå du med meg,
så jeg finner frem.
Lær meg alt jeg gjøre må
så himlen blir mitt hjem.

• Hvem er far til vår ånd?

• Hvem sendte deg hit til jorden for å få et legeme?

Oppmerksomhets-
vekker

Leksjon
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Repeter med barna at vår himmelske Fader planla at vi skulle komme til jorden for å få en
kropp. Forklar at han ønsker at vi skal lære å gjøre mange ting med kroppen vår, og han
ønsker at vi skal bruke kroppen vår på riktig måte så vi kan bli ham lik.

• Hva kan du gjøre med hendene dine? Føttene dine? Munnen din? Øynene dine?

Vis bilde 1-5, Familie med baby.

• Hva tror du denne babyen kan gjøre?

Still følgende eller lignende spørsmål for å få frem hvor mange ting barna har lært å gjøre
siden de var babyer.

• Kan en baby gå?

• Kan en baby snakke?

• Kan en baby spise selv?

• Kan en baby kle på seg selv?

• Kan en baby stupe kråke?

• Kan en baby synge sanger?

• Kan en baby sykle på trehjulsykkel?

Forklar at barna vokser og at de vil lære å gjøre mange flere ting. Vis bildene 1-10, 1-38, 1-50
og 1-51, ett for ett. La et barn få holde et bilde mens de andre barna forklarer hva som skjer
på bildet. Når barna har svart, roser du dem for det de oppdaget at kroppen vår kan gjøre.

Aktivitet La hvert av barna velge en lapp med en instruksjon på. Les instruksjonen høyt og la barnet
gjøre det som står. La alle få sin tur.

• Hva holder du på å lære nå?

• Hva vil du gjerne lære når du blir større?

Fortell barna at du er takknemlig for at vår himmelske Fader har gitt oss en kropp som kan
gjøre så mange ting.

Vår himmelske Fader kan hjelpe oss å gjøre mange ting

Fortell barna at noen ganger blir vi bedt om å gjøre noe som er vanskelig.

• Hva har du forsøkt som var vanskelig?

• Hvem kan hjelpe oss å lære disse tingene? (Foreldrene våre, brødrene og søstrene våre,
lærerne.)

• Hvem kan vi be om hjelp når vi må gjøre noe som er vanskelig? (Vår himmelske Fader.)

Forklar at Jesus Kristus også kan hjelpe oss når noe er vanskelig å få til.

Historie Vis bilde 1-52, David slår Goliat, og fortell historien om David og Goliat slik den står i 1.
Samuel 17. Forklar at Jesus hjalp David å gjøre noe som var vanskelig.

• Hvem var det som skremte de israelittiske soldatene? (Se 1. Samuel 17:4–8.)

• Hvem stolte David på ville hjelpe ham? (Se 1. Samuel 17:37.)

Vitnesbyrd Gi uttrykk for hvor takknemlig du er for kroppen din og alt det den kan gjøre. Oppmuntre
barna til å be vår himmelske Fader om hjelp til å bruke kroppen sin til å gjøre gode ting.

BERIKENDE 
AKTIVITETER Velg noen av disse aktivitetene til leksjonen.

1. Syng sammen med barna «Synge en sang er moro» (Barnas sangbok) og gjør passende
bevegelser til. La barna foreslå bevegelser til nye vers.

2. Gi barna papir og fargestifter, og la dem tegne en eller flere ting som de kan gjøre. Skriv
Jeg kan gjøre mange ting på hvert barns tegning.
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3. Hjelp barna å finne ut hva de kan gjøre hjemme for å hjelpe noen, som å dekke bordet,
feie gulvet eller mate pus. Minn dem på å fortelle foreldrene sine om det etter Primær så
de kan hjelpe dem å huske å gjøre det.

4. Gjenta noen passende aktiviteter fra leksjon 16 til og med 20.

FLERE AKTIVITETER 
FOR DE YNGSTE 1. La barna stå og synge følgende tekst til melodien «En gang var en snømann» (Barnas

sangbok). Kryp sammen i første vers og strekk opp i andre.

En gang var jeg liten, liten, liten,
en gang var jeg liten, ja, et nor.

Men jeg vokser veldig, veldig, veldig,
ja, jeg vokser veldig og blir stor.

La barna snakke om det de har lært å gjøre siden de var babyer.

2. Demonstrer en bevegelse, som å hoppe, klappe eller sprette, og be barna fortelle hva
du gjør. Få deretter barna til å gjøre den samme bevegelsen. La barna etter tur vise en
bevegelse. La de andre gjette hvilken bevegelse det er, og så kopiere den.

Leksjon 22



FORMÅL Å hjelpe hvert barn å forstå at vår himmelske Fader planla at vi alle skulle tilhøre en familie
som trenger oss og elsker oss.

FORBEREDELSE 1. Be om Åndens veiledning og studer Lukas 1:26–35.

2. Gjør deg kjent med familiene til barna i klassen, og vær forberedt til å si noe positivt som
skjer hjemme hos hver av dem, som at de har fått en ny baby, at en bror eller søster er på
misjon, eller at familien har vært på tur sammen.

3. Nødvendig materiell:
a. Bibelen.
b. Kritt og svamp.
c. Bilde 1-5, Familie med et lite barn (62307), bilde 1-7, En kjærlig familie, bilde 1-16, Jesu

fødsel (Evangelisk kunst 201, 62495), bilde 1-23, Et rede med fugleunger, bilde 1-51,
En familie som arbeider sammen (62313), bilde 1-53, Familiemoro (62384).

4. Gjør de nødvendige forberedelser til eventuelle berikende aktiviteter som du vil bruke.

Bemerkning til læreren: Vær fintfølende overfor familiesituasjonen til barna i klassen. Hjelp
barna å forstå at det viktigste med en familie er ikke hvor mange de er, men at familiemed-
lemmene er glad i hverandre og tar vare på hverandre.

LÆREAKTIVITETER La et barn få holde åpningsbønnen.

Vis bilde 1-23, Et rede med fugleunger. La barna snakke om bildet og be dem peke på
fugleungene og redet.

• Hvem bygger rede til fugleungene?

• Hvorfor trenger fugleungene en mor og en far til å passe på seg? (De trenger mat, de
trenger å holde seg varme, og de trenger beskyttelse mot farer.)

• Hvem vil lære fugleungene å fly når de blir litt eldre og sterkere?

Forklar at fugleungene tilhører en familie som vil hjelpe dem og gi dem det de trenger.

Jeg tilhører en familie

• Har du en familie?

• Hvorfor trenger du en familie til å ta vare på deg?

Vis bilde 1-5, Familie med et lite barn. Repeter hvordan vår himmelske Fader planla at vi alle
skulle komme til jorden og være en del av en familie. Forklar at når en baby blir født, kan
den ikke klare seg selv. En baby kan ikke spise selv eller kle på seg. Den trenger en familie
til å ta vare på seg.

• Hvem tok vare på deg da du ble født?

• Kan du nevne noe av det familien din gjorde for deg da du var baby?

• Kan du tenke på noe som familien din gjør for deg nå?

• Hvem planla at du skulle tilhøre en familie?

Oppmerksomhets-
vekker

Jeg tilhører en familieLeksjon
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Hjelp barna å forstå hvor lykkelig familien deres var da de ble født. Legg vekt på at
deres foreldre og andre familiemedlemmer er svært glad i dem og ønsker at de skal være
lykkelige.

Sang Hjelp barna å synge eller fremsi teksten til «Jeg er Guds kjære barn» (Barnas sangbok).

Jeg er Guds kjære barn
som han har sendt til jord.
Han ga til meg et jordisk hjem,
en kjærlig far og mor.

Led meg, før meg, gå du med meg
så jeg finner frem.
Lær meg alt jeg gjøre må
så himlen blir mitt hjem.

Vis bilde 1-16, Jesu fødsel, og forklar at Jesus ble født i en familie da han kom til jorden
(se Lukas 1:26–35).

• Hvem er personene på dette bildet?

• Hvem er Jesu mor?

• Hvem er Jesu far? (Minn barna om at vår himmelske Fader er Jesu far. Josef var en god
mann som vår himmelske Fader hadde utvalgt til å ta seg av Maria og Jesus.)

• Hva tror du Maria og Josef følte for Jesus?

• Hva tror du Maria og Josef gjorde for Jesusbarnet?

• Hvem planla at Jesus skulle ha en familie som skulle elske ham og ta vare på ham?

Vår himmelske Fader og Jesus elsker alle familier

Vis bilde 1-7, En kjærlig familie. Forklar at noen familier har en mor og en far, og noen familier
har bare en mor eller bare en far. Noen familier har besteforeldre eller en annen person
som hjelper til med å ta vare på barna. Noen familier har mange barn, mens andre familier
har bare ett barn eller ingen barn. Hjelp barna å forstå at alle familier er forskjellige, og at
vår himmelske Fader og Jesus elsker dem alle sammen.

Aktivitet Oppfordre hvert av barna til å fortelle om familien sin. Hjelp hver enkelt, etter tur, å tegne
strekfigurer på tavlen som forestiller familiemedlemmene hans/hennes. Be barnet om å si
navnet på hvert familiemedlem høyt og deretter telle dem. Når hvert barn har gjort seg
ferdig, forteller du klassen noe som du har lært om barnets familie.

Vår himmelske Fader og Jesus vil at familiemedlemmer skal vise hverandre 
kjærlighet

Sang Hjelp barna å synge eller fremsi teksten til «En lykkelig familie» (Barnas sangbok).

Mor og far har barna kjær,
trofast står de alltid nær.
Dem jeg elsker inderlig.
Hjemme er jeg så lykkelig.

(Fra Merrily We Sing, copyright © 1948, 1975 Pioneer Music Press, Inc. [en avdeling av
Jackman Music]. Brukt med tillatelse.)

• Hvordan vet du at familien din er glad i deg?

• Hva gjør du for å vise familien din at du er glad i dem?

Vis bilde 1-53, Familiemoro.

• Er dette en lykkelig familie? Hvordan vet du det?

• Hva liker du å gjøre sammen med familien din?

• Hva føler du når alle er gode mot hverandre?
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Vis bilde 1-51, Familie som arbeider sammen.

• Hva gjør denne familien?

• Hva gjør du for å hjelpe familien din?

• Hva føler du når du hjelper noen i familien din?

Aktivitet Be barna om å tenke på forskjellige ting de kan gjøre for å hjelpe familien sin hjemme, som
f.eks. å rydde bort lekene sine, leke med babyen eller hjelpe til med oppvasken. La barna
rollespille idéene sine. Oppmuntre barna til å hjelpe til hjemme denne uken.

Vitnesbyrd Fortell hvor takknemlig du er for at vår himmelske Fader har velsignet deg med å tilhøre en
familie.

BERIKENDE 
AKTIVITETER Velg noen av disse aktivitetene til leksjonen.

1. Syng «En lykkelig familie» en gang til. Velg fire barn til å være familien i sangen. La
dem holde opp plakater som viser hvem hver enkelt representerer. Still deg bak de fire
barna og ta på hodene deres etterhvert som teksten nevner dem, mens dere alle synger
eller fremsier ordene sammen. Gjenta sangen med andre barn som familiemedlemmer.
Fortsett inntil alle har vært med.

2. Fortell barna hva kong Benjamin belærte familier om, slik det står i Mosiah 4:14–15. Les
siste halvdel av vers 15 høyt. La barna foreslå hvordan de enkelte familiemedlemmene
kan elske og tjene hverandre.

3. Hjelp barna med følgende fingerlek:

Min familie

Her er min pene mor (pek på pekefingeren).
Her er min far så høy (pek på langfingeren).
Her er min eldre søster (pek på ringfingeren).
Er ikke dette gøy?
Her er min lillebror (pek på lillefingeren),
bitte liten, ser du det?
Og hvem er denne andre, tro? (Pek på tommelen.)
Det er jo meg, det.
En, to, tre, fire, fem, ja, se (berør hver finger når du teller),
for en fin familie!

Hjelp alle til å holde opp det riktige antall fingre for å vise hvor mange de er i familien (hvis
noen har en familie på mer enn ti, kan et annet barn hjelpe til). Hjelp hver av dem med
å gjenta de to siste linjene i verset og telle opp til det antall familiemedlemmer det er i
hjemmet, før de sier «for en fin familie!»

FLERE AKTIVITETER 
FOR DE YNGSTE 1. Vis bilde 1-23, Et rede med fugleunger. Hjelp barna å gjøre bevegelser til «Fugler i

trærne» mens dere synger eller fremsier teksten:

Her er et lite rede (hendene skålformet)
på en gren i et tre (armene rundet over hodet).
La oss se om det er egg:
her er ett, to, tre (hold opp en, to og tre fingre).
Fuglemor ligger på redet (venstre hånd skålformet, høyre hånd over),
hun ruger eggene, alle tre (hold opp tre fingre).
Fuglefar flyr rundt og rundt (fly med armene),
vokter sin familie.
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2. Hjelp barna å gjøre bevegelser til følgende vers mens du fremsier ordene:

Min familie

Akkurat som fugler høyt i et tre (fly med armene)
har jeg min egen familie (pek på deg selv).
De gir meg mat (lat som du spiser)
og lærer meg å være glad (hopp)
så jeg kan ha det trygt og bra (smil bredt).

Fremsi følgende tekst eller syng den til en hvilken som helst melodi som passer:

Mamma elsker deg, mamma elsker deg.
Pappa også, pappa også.
Alle i familien, alle i familien
er så glad i deg, så glad i deg.
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FORMÅL Å hjelpe hvert barn å vise kjærlighet til sine brødre og søstre.

FORBEREDELSE 1. Be om Åndens veiledning og studer 2. Mosebok 1:22–2:10.

2. Innhent godkjennelse fra Primærforeningens president og inviter en mor til å ta med seg
babyen sin til klassen. Be henne fortelle hvordan hun steller med babyen sin, og få
med hva hun og familien gjør for at babyen skal ha det trygt. Oppfordre henne til å fortelle
om sin kjærlighet til babyen. Hvis du ikke kan få tak i en mor med en baby, kan du invitere
en mor til å komme med bilder av barnet sitt som baby.

3. Nødvendig materiell:
a. Bibelen.
b. En babydukke.
c. Bilde 1-2, Moses i sivet (Evangelisk kunst 106, 62063), bilde 1-13, Joseph Smith

(Evangelisk kunst 400, 62449).

4. Gjør de nødvendige forberedelser til eventuelle berikende aktiviteter som du vil bruke.

Bemerkning til læreren: Vær fintfølende overfor eventuelle barn i klassen som ikke har noen
brødre eller søstre.

LÆREAKTIVITETER La et barn få holde åpningsbønnen.

Presenter moren for klassen og la henne fortelle om babyen sin. La barna få stille henne
spørsmål om babyen. La moren fortelle hvor glad familien var for å få et nytt barn i hjemmet.

Vi kan være glad i våre brødre og søstre

• Har noen av dere en babybror eller -søster?

La de barna som har en babybror eller -søster, snakke om ham/henne og fortelle hvordan
familien deres forberedte seg til at babyen skulle komme.

• Har noen av dere eldre brødre eller søstre?

La barna snakke en liten stund om brødrene og søstrene sine. Minn barna om at du i forrige
leksjon snakket om hvor forskjellige familier er. Noen har mange brødre og søstre, og noen
har bare noen få eller ingen i det hele tatt. Uansett hvor mange søsken vi har, skulle vi være
glad i dem og være snill mot dem.

Historie Vis bilde 1-13, Joseph Smith, og forklar at profeten Joseph Smith, som var Kirkens første
president, hadde en bror som het Hyrum som han var svært glad i. Hyrum og Joseph var
gode venner og hjalp hverandre gjennom hele livet. Fortell historien nedenfor om en gang
Hyrum hjalp Joseph, med dine egne ord.

Da Joseph Smith var en ung gutt, ble han alvorlig syk. Han fikk en vond betennelse i benet
sitt. Hans mor ble syk fordi hun måtte stelle med ham både natt og dag, og hun trengte
hvile. Josephs eldre bror, Hyrum, spurte om han kunne overta for moren sin. Hyrums foreldre
visste at de kunne stole på at Hyrum ville passe godt på Joseph, så de gikk med på det.
Hyrum satt ved siden av den syke broren sin nesten hele tiden i mange dager. Han holdt
benet til Joseph i hendene sine, for det var den eneste måten han kunne lindre de fryktelige
smertene på. (Se Lucy Mack Smith, History of Joseph Smith, red. Preston Nibley [Salt Lake
Bookcraft, 1954], s. 55.)

• Hvordan vet du at Hyrum var glad i sin bror, Joseph?

Forklar at en måte som vi kan vise våre brødre og søstre kjærlighet på, er å hjelpe dem.

Oppmerksomhets-
vekker

Jeg er glad i søsknene mineLeksjon
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Vi kan hjelpe våre brødre og søstre

• Hvordan kan du hjelpe dine brødre og søstre?

• Hvordan hjelper de deg?

Aktivitet Beskriv noen handlinger som viser hvordan barna kan oppføre seg overfor sine søsken. Be
barna om å holde opp tommelen hvis handlingen er en måte å hjelpe en bror eller søster på,
og ta tommelen ned hvis handlingen ikke hjelper en bror eller søster. Velg gjerne noen av
disse idéene:

• La søsteren din få leke med den nye leken din.

• Låne ballen til broren din uten å spørre.

• Hjelpe søsteren din å rydde opp lekene hennes.

• Spørre broren din om du kan få leke med ballen hans.

• Nekte å leke med søsteren din.

• Være god mot broren din når han er lei seg.

• Leke med søsteren din når hun er ensom.

Vi kan hjelpe til med lillebror eller lillesøster

Forklar at noen ganger blir det vanskelig når det kommer en ny baby i familien, fordi babyen
tar veldig mye av foreldrenes tid og oppmerksomhet. Hjelp barna å forstå at selv om forel-
drene kanskje er veldig opptatt med den nye babyen, er de likevel glad i alle de andre barna
sine. Minn barna om at en baby trenger hjelp til nesten alt mulig, mens eldre barn (som barna
i klassen din) kan gjøre mange ting selv, også for en liten babybror eller -søster.

• Hvordan kan du hjelpe foreldrene dine med en babybror eller -søster?

Aktivitet Vis barna hvordan de skal holde babydukken forsiktig. Lær dem en enkel vuggesang eller
syng «Jeg er Guds kjære barn» (Barnas sangbok) mens de etter tur får holde dukken.

Jeg er Guds kjære barn
som han har sendt til jord.
Han ga til meg et jordisk hjem,
en kjærlig far og mor.

Led meg, før meg, gå du med meg,
så jeg finner frem.
Lær meg alt jeg gjøre må
så himlen blir mitt hjem.

Historie Forklar at Moses hadde en eldre søster som elsket ham og hjalp ham da han var baby.
Bruk bilde 1-2, Moses i sivet, og gjenfortell historien om Moses som baby, slik den står i 2.
Mosebok 1:22–2:10. Legg vekt på hvordan Miriam passet på den lille broren sin.

• Hvordan hjalp Miriam Moses?

Vitnesbyrd Fortell barna hvor viktig du føler det er at brødre og søstre hjelper hverandre og er glad i
hverandre. Fortell om mulig om en gang i barndommen da du og søsknene dine hjalp
hverandre. Minn barna om at når vi hjelper søsknene våre, viser vi at vi er glad i dem. Gi
uttrykk for din takknemlighet over at vår himmelske Fader har plassert oss i familier.

BERIKENDE 
AKTIVITETER Velg noen av disse aktivitetene til leksjonen.

1. Gi barna papir og fargestifter eller blyanter, og la dem tegne bilder av sine brødre og
søstre. La barna etter tur få vise frem tegningene sine og snakke om brødrene og
søstrene sine. Oppmuntre barna til å fortelle hva de liker å gjøre sammen med brødrene
og søstrene sine.

2. Skaff et bilde av hvert barn fra de var baby, og la barna gjette hvem babyene er. Sørg for
å returnere bildene uskadd til foreldrene etterpå. Minn dem som har eldre søsken, om at
deres brødre og søstre hjalp til med å stelle dem da de var små.
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3. Syng eller fremsi teksten til «Synge en sang er moro» (Barnas sangbok), og bruk fraser
som «Vugge et barn er moro, det» eller «Hjelpe min bror er moro, det». Improviser beve-
gelser etter ordene.

4. Syng eller fremsi teksten til første vers av «Når vi hjelper» (Barnas sangbok), men erstatt
mor med bror, eller annet vers av «En lykkelig familie» (Barnas sangbok).

5. Ta med et fotografi av din egen familie og fortell barna om dine søsken. Du kan gjerne
fortelle om noe morsomt som dere har opplevd sammen.

6. Bruk gjenstander som en babydukke, en liten kurv eller eske, et teppe og et skjerf til å
hjelpe barna å rollespille historien om Miriam og Moses i sivet.

FLERE AKTIVITETER 
FOR DE YNGSTE 1. Plasser en liten, men lett kjennelig baby-gjenstand i en pose eller en stor sokk. La barna

stikke hånden nedi uten å kikke, og forsøke å gjette hva det er ved å føle på det.

2. Syng eller fremsi teksten til begge vers av «En lykkelig familie» (Barnas sangbok). Ta
hverandre i hendene mens dere synger og beveg dere i en sirkel, eller finn på enkle
bevegelser som passer til sangen.

3. Hjelp barna å gjøre bevegelsene til denne fingerleken mens du sier ordene:

Slik er det babyen gjør:
Klapp – klapp – klapp (klapp i hendene)!
Slik er det babyen gjør:
Tittei, jeg ser deg (lek gjemsel bak hendene)!
Slik er det babyen gjør:
Krabb – krabb – krabb («gå» med fingrene i luften).
Slik er det babyen gjør:
Sov – sov – sov (len kinnet mot foldede hender).

4. Hjelp barna å gjøre bevegelser til følgende aktivitetsvers mens du sier ordene:

Mosesbarnet

Mosesbarnet fløt i en babykurv av strå (gjør hånden skålformet og legg den andre
håndens pekefinger oppi).

Hans søster lå i sivet og passet nøye på (legg hånden over øynene og kikk mellom
fingrene).

Men en prinsesse fant ham (bøy deg frem og se ned) og tok ham i sin favn (løft babyen
opp).

Hun sa: «Deg vil jeg ha, og du skal ikke kjenne savn» (vugg babyen).

(Fra Fascinating Finger Fun av Eleanor Doan. Copyright © 1951. Brukt med tillatelse.)



FORMÅL Å hjelpe hvert barn å føle kjærlighet til alle i familien.

FORBEREDELSE 1. Be om Åndens veiledning og studer Lukas 1:36–44, 56.

2. Nødvendig materiell:
a. Bibelen.
b. Bilde 1-7, En kjærlig familie, bilde 1-18, Døperen Johannes døper Jesus (Evangelisk

kunst 208, 62133), et bilde av Stockholm tempel.

3. Gjør de nødvendige forberedelser til eventuelle berikende aktiviteter som du vil bruke.

LÆREAKTIVITETER La et barn få holde åpningsbønnen.

Syng «En lykkelig familie» (Barnas sangbok) sammen med barna.

Mor og far har barna kjær,
trofast står de alltid nær.
Dem jeg elsker inderlig.
Hjemme er jeg så lykkelig.

Bror og søster sammen står,
ute, hjemme, hvor de går.
Dem jeg elsker inderlig.
Hjemme er jeg så lykkelig.

(Fra Merrily We Sing, © 1948, 1975 Pioneeer Music Press, Inc. [en avdeling av Jackman
Music]. Brukt med tillatelse.)

La barna snakke om hva de har gjort sammen med familien i uken som har gått. Be hvert av
barna om å nevne en i familien sin, som far, mor, bror eller søster.

• Hvem flere er det i familien din?

Besteforeldre, tanter, onkler, kusiner og fettere er en viktig del av familien

Vis bilde 1-7, En kjærlig familie.

• Hvordan ligner denne familien på din familie?

• Hvordan er den forskjellig fra din familie?

• Hvem er bestemor og bestefar på dette bildet?

Forklar at besteforeldre er foreldrene til mor og far. Vi har alle besteforeldre, men noen
kjenner kanskje ikke besteforeldrene sine så godt fordi de er døde eller bor langt unna.

• Hvor mange av dere kjenner besteforeldrene deres?

• Bor besteforeldrene dine i nærheten eller langt borte?

• Hva liker du å gjøre sammen med dem?

Aktivitet Fremsi teksten til de to første versene av «Bestemor» (Barnas sangbok) og gjør bevegelsene
til. Gjenta gjerne verset, men sett inn bestefar i stedet for bestemor i siste linje av hvert vers.

Du gir meg et kyss (slengkyss).
Du gir meg en klem (omfavn deg selv)
og smiler så vennlig til meg (smil).
Måtte alle barn på vår vide jord (bre ut armene)
ha en bestemor helt lik deg (pek).

Oppmerksomhets-
vekker

Leksjon
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Du leser for meg (lat som du holder en bok).
Du synger for meg (åpne munnen som når du synger)
og hvisker at du har meg kjær (sett hendene som en trakt foran munnen).
Måtte alle barn på vår vide jord (bre ut armene)
ha en bestemor helt lik deg (pek).

• Hvem flere tilhører familien din? (Tanter, onkler, fettere og kusiner.)

Forklar kort hvordan tanter, onkler og søskenbarn er beslektet (f.eks. at onkel er mors eller
fars bror). La barna fortelle om sine tanter, onkler, fettere og kusiner.

Historie Vis frem Bibelen og minn barna om at vi kan lese om Jesu liv i denne boken. Slå opp på
Lukas 1:36–44, 56 og forklar at før Jesus ble født, dro Maria for å besøke kusinen sin, Elisabet,
som også ventet en baby. Elisabets baby fikk navnet Johannes, og han var tremenning til
Jesus og vennen hans. Da Johannes og Jesus ble voksne, døpte Johannes Jesus. Vis bilde
1-18, Døperen Johannes døper Jesus, og la barna peke ut Johannes og Jesus.

Familiemedlemmer er våre gode venner

Forklar at alle familiemedlemmene kan være våre gode venner. Hvis du har en slektning
som du har nær tilknytning til, kan du fortelle barna hva du føler for denne personen.

• Hvorfor liker du å være sammen med familien din?

Sang Syng «En lykkelig familie» sammen med barna igjen. Sett inn vers for tante, onkel, fetter,
kusine og besteforeldre.

• Hva gjør du sammen med tantene, onklene, fetterne og kusinene og besteforeldrene
dine?

Fortell barna om et slektsstevne eller en annen anledning da din familie var samlet ved en
spesiell anledning. La barna fortelle om familieselskaper eller besøk som de husker.

Forklar at vår himmelske Fader og Jesus Kristus planla at vi skulle være sammen med
familien vår for alltid. Vis bildet av Stockholm tempel. Forklar i korte trekk at hvis vi gifter oss
i templet og lever rettferdig, kan vi være sammen med familien vår for evig.

Vitnesbyrd Fortell barna hvor glad du er i familiemedlemmene dine. Få frem at familiene våre er en vel-
signelse for oss. Oppfordre barna til å være kjærlige og snille mot familiemedlemmene sine.

BERIKENDE 
AKTIVITETER Velg noen av disse aktivitetene til leksjonen.

1. Innhent godkjennelse fra Primærforeningens president og inviter en bestemor eller
bestefar til ett av barna, eller en i wardet som er bestemor eller bestefar, til å besøke
klassen. Be gjesten fortelle barna om sin kjærlighet til barnebarna. (Eller du kan invitere
en tante, onkel, kusine eller fetter til ett av barna for å fortelle om sin kjærlighet til hele
familien.)

2. Ta med ett eller to bilder av din egen familie, spesielt bilder hvor besteforeldre, tanter,
onkler eller fettere og kusiner er med. La barna prøve å finne deg eller en annen de
kjenner, på bildene (f.eks. din mann eller dine barn). Fortell barna om de andre perso-
nene på bildene.

3. Gi hvert barn en merkelapp med navnet på et familiemedlem på, som «Mor», «Far»,
«Bror», «Søster», «Bestemor», «Bestefar», «Onkel», «Tante», «Fetter» eller «Kusine».
(Hvis du har bare noen få barn i klassen, bruker du bare noen av navnene. Hvis du har
mange barn, kan flere få samme navn.) Be hvert av barna komme frem etter hvert som
du sier navnet på merkelappene. Forklar at familien er viktig og at den er ment å skulle
være sammen. La barna danne en sirkel og holde hverandre i hendene. Be dem gjøre
forskjellige bevegelser mens de holder hverandre i hendene, som f.eks. å svinge med
armene, gå rundt i ring eller synge «En lykkelig familie».

4. La alle få tegne hver sin tegning av besteforeldrene eller andre slektninger. Merk
tegningene med Mine besteforeldre eller det som passer.



83

FLERE AKTIVITETER 
FOR DE YNGSTE

1. Lag til en eske eller en pose med et hjerte på, som representerer kjærlighet. Klipp ut
enkle bilder eller tegninger som forestiller nære og fjernere familiemedlemmer. Spør
barna: «Hvem er glad i deg?» Etter hvert som barna svarer, legger du tilsvarende bilder
i esken eller posen – ett av gangen. Når alle bildene er lagt ned i esken eller posen,
holder du den frem og forteller barna at «alle disse menneskene er svært glad i deg».

2. Plasser utklippsbilder av familiemedlemmer (se aktivitet 1 ovenfor) på bordet eller på
gulvet. Be barna om å snu seg eller lukke øynene mens du fjerner ett bilde. La barna
gjette hvem som mangler. Gjenta dette så mange ganger du ønsker. Legg alle utklipps-
bildene tilbake og fortell at vår himmelske Fader ønsker at familien skal være sammen
hos ham igjen, og at ingen skal mangle.

3. Syng «Når vi hjelper» (Barnas sangbok) med navn på medlemmer av den utvidede familie
i stedet for mor. La barna mime ting de kan gjøre for å hjelpe disse familiemedlemmene.

Leksjon 25



FORMÅL Å hjelpe hvert barn å forstå at templer er hellige steder hvor familier kan bli beseglet for
evig, og å oppmuntre hvert barn til å forberede seg til å komme til templet.

FORBEREDELSE 1. Be om Åndens veiledning og studer Lære og pakter 97:15–17 og 124:37–41. Se også
Evangeliets prinsipper (31110 170), kapittel 36.

2. Nødvendig materiell:
a. Lære og pakter.
b. Bilde 1-5, Familie med baby (62307), bilde 1-7, En kjærlig familie, bilde av Stockholm

tempel, bilder av andre templer i den grad de kan skaffes (Evangelisk kunst 505,
62434–62448, 62566–62569, 62583–62601, 62614–62619, bildene bakerst i leksjonen.

3. Gjør de nødvendige forberedelser til eventuelle valgfrie aktiviteter som du vil bruke.

LÆREAKTIVITETER La et barn få holde åpningsbønnen.

Vis bildene av Stockholm tempel og andre templer. La barna fortelle hva de vet om templer.

• Har du noen gang sett et tempel?

• Hva tenker du på når du ser templet?

Snakk om templenes skjønnhet, pek på spirene, vinduene og dørene. Forklar at utenpå en
av veggene til alle templer står det Herrens hus. Medlemmer av Kirken reiser til templet for å
lære om vår himmelske Fader og Jesus og deres kjærlighet til oss.

Aktivitet La barna løfte hendene sine over hodet som et tempelspir. Be dem om å stå rette og høye
og late som de er et vakkert tempel. Be dem deretter om å sette seg stille ned.

Templet er et hellig sted

Forklar at et tempel er et hellig sted (se L&p 97:15–17). Be barna om å gjenta ordet hellig.
Det betyr at templet er et svært spesielt sted hvor alle ting minner oss om vår himmelske
Fader og Jesus.

Fortell barna at hvis de holder vår himmelske Faders bud, kan de reise til templet når de blir
eldre. Forklar at i templet gir vi vår himmelske Fader spesielle løfter om å holde hans bud.
Vi kan også gifte oss i templet, og vi kan bli døpt for mennesker som ikke ble døpt mens de
levde på jorden.

Be barna om å holde opp tre fingre og gjenta tre ting som de kan gjøre i templet når de blir
eldre:

«I templet kan jeg gi vår himmelske Fader spesielle løfter.»

«I templet kan jeg gifte meg.»

«I templet kan jeg bli døpt for andre.»

Sang La barna reise seg og synge eller fremsi teksten til første del av «Jeg ser vår Herres tempel»
(Barnas sangbok) samtidig som de gjør disse bevegelsene:

Jeg ser vår Herres tempel (fold hendene og løft begge pekefingrene til spir),
en bolig for vår Gud.
Jeg ønsker reise dit en dag (gå på stedet),
det er Herrens bud.

(Copyright © 1980 Janice Kapp Perry. Brukt med tillatelse.)

Oppmerksomhets-
vekker

Familien kan være
sammen for evig

Leksjon
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Forklar at fordi templet er et hellig sted, har vi hvite klær på oss når vi er der. Klærne minner
oss om at vår himmelske Fader og Jesus ønsker at vi skal være rene og alltid velge det som
er riktig.

• Hvilken farge er det på de klærne du har på idag?

• Hvilken farge vil du ha på klærne når du er i templet?

Forklar at fordi templet er et hellig sted, er vi ærbødige når vi er der inne. Vi hvisker eller
snakker lavt sammen. Få barna til å hviske: «Jeg elsker vår himmelske Fader og Jesus.»
Forklar at vi kan føle glede og fred inne i templet fordi vi føler oss så nær vår himmelske
Fader og Jesus.

Historie Fortell følgende historie om president Lorenzo Snow med dine egne ord:

Lorenzo Snow visste at han snart skulle bli Kirkens profet. Han gikk til templet, tok på seg
de hvite klærne sine og knelte ned i et spesielt rom for å be. Han ønsket at vår himmelske
Fader skulle fortelle ham hva han skulle gjøre for å lede Kirken. Han ba og ba, men han fikk
ikke noe svar. Da president Snow skulle gå ut av rommet hvor han hadde bedt, viste Jesus
seg for ham. Jesus hadde på seg vakre hvite klær og var så lysende og skinnende at presi-
dent Snow nesten ikke klarte å se på ham. Det så ut som Jesus sto på gull. Jesus fortalte
president Snow det han hadde bedt om å få vite. (Se LeRoi C. Snow, “An Experience of My
Father’s”, Improvement Era, sept. 1933, s. 677.)

• Hvorfor tror du president Snow ba inne i templet i stedet for et annet sted? (Fordi han
kunne føle seg nærmere vår himmelske Fader og Jesus i templet.)

Templene hjelper familien å kunne være sammen for evig

Vis bilde 1-5, Familie med en baby, og bilde 1-7, En kjærlig familie. Forklar at templene kan
hjelpe familier å få være sammen for evig. Når en mann og en kvinne gifter seg i templet og
etterlever budene, lover vår himmelske Fader at de kan være sammen med hverandre og
alle barna sine for evig. Dette kaller vi å bli beseglet som en familie.

• Hvem tilhører familien din?

• Hva føler du når du er sammen med familien din?

• Hvordan kan en familie være sammen for evig?

Forsikre barna om at vår himmelske Fader og Jesus elsker hver eneste familie og ønsker at
de alle skal bli beseglet til hverandre for evig. Forklar at familier som ikke har blitt beseglet
til hverandre i templet, kan forberede seg til å bli det ved å etterleve vår himmelske Faders
bud. Deretter kan de reise til templet og bli beseglet som en familie.

Sang Syng eller fremsi refrenget til «I all evighet» (Barnas sangbok) sammen med barna flere
ganger.

Vi kan få være sammen bestandig,
slik lyder Herrens plan.
Jeg ønsker å få bo med min familie,
og vår Gud har sagt meg at jeg kan,
vår Gud har sagt meg at jeg kan.

Jeg kan forberede meg til å reise til templet

Minn barna om at alle som etterlever vår himmelske Faders bud, kan komme til templet. Vis
bildene bakerst i leksjonen. La barna fortelle om budene som er illustrert på bildene. Forklar
at barna kan få hjelp til å bli verdige til å komme til templet når de blir eldre, hvis de etterle-
ver disse budene.

• Be.

• Være lydige mot mor og far.
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• Elske hverandre.

• Gå i kirken.

• Betale tiende.

• Spise sunn mat (etterleve Visdomsordet).

• Være ærlig.

Vitnesbyrd Fortell at du føler det er viktig at familier blir beseglet til hverandre for evig, og hva du føler
for templet. Minn barna om at noe som er viktig når vi forbereder oss til å komme til templet,
er at vi er lydige mot foreldrene våre og etterlever vår himmelske Faders bud.

BERIKENDE 
AKTIVITETER Velg noen av disse aktivitetene til leksjonen.

1. Hjelp barna å forstå at «evig» er lenge, lenge. Du kan fortelle dem at det er lenger enn
til fødselsdagen deres eller til neste ferie. Det er lenger enn den eldste personen de
kjenner, har levd. Det er lenger enn den tiden som har gått siden Adam og Eva levde.
Forklar at «for evig» betyr noe som aldri vil ta slutt.

Hjelp barna med å gjøre bevegelser til følgende vers mens du fremsier ordene:

Hvor lenge er for evig?

Hvor lenge er for evig (pekefinger ettertenksomt mot hodet)?
Det er lenger enn en sommer (legg neven under haken og støtt albuen i hånden).
Det er lenger enn det er (legg den andre neven under haken og albuen i hånden)
til julaften kommer.
Hvor lenge er for evig (pekefinger ettertenksomt mot hodet)?
Det er ikke for lenge sammen (pekefingeren frem og tilbake)
med dem du elsker aller mest (omfavn deg selv),
for det tar aldri slutt, og det er best!

2. Innhent godkjennelse fra Primærforeningens president og innby foreldrene til et barn i
klassen til å dele sine tanker om betydningen av å bli beseglet i templet.

3. Kopier bildene bak i leksjonen til hvert barn. La barna fargelegge bildene.

4. Innhent godkjennelse fra Primærforeningens president og innby en familie i wardet som
nylig har vært i templet og blitt beseglet, til å fortelle klassen om det.

FLERE AKTIVITETER 
FOR DE YNGSTE 1. Hjelp barna å gjøre bevegelser til følgende vers mens du fremsier ordene:

Jeg hjelper til

Nå når jeg er stor og sterk (stå på tærne og strekk armene opp),
så vil jeg hjelpe til.
Ja, jeg vil hjelpe faren min (hold opp pekefingeren)
som er så god og snill.
Og jeg vil gjøre mange ting
som mor så gjerne vil (hold opp langfingeren).
Og hjelpe lillebror (hold opp ringfingeren)
og storesøster, Lill (hold opp lillefingeren).
Ja, hjelpe alle mine venner (hold opp tommelen),
for Guds hjelper, det er jeg.
Jeg elsker andre slik han elsker meg (omfavn deg selv).
Jeg vil hjelpe alle på vår jord (bred ut armene)
nå når jeg er sterk og stor (stå på tærne og strekk armene opp).
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2. Hjelp barna å gjøre bevegelser til følgende aktivitetsvers mens du fremsier ordene.
Gjenta så mange ganger du ønsker.

La alle stå i en sirkel og holde hverandre i hendene. Hold hverandre i hendene gjennom
hele aktiviteten.

Vi bodde alle sammen hos vår himmelske Fader (alle går tettere sammen og fører
hendene inn i sirkelen).
Han sendte oss ned til jorden (gjør sirkelen stor).
Han ga oss familier som skulle være glad i oss og lære oss (gå tettere sammen igjen).
Vår familie vil hjelpe oss til å bo hos ham igjen (gjør sirkelen stor igjen).

3. Lag en enkel fremstilling av et tempel på papir som barna kan fargelegge.

Leksjon 26



Jeg kan forberede meg til å reise
til templet

Be

Være glad i hverandre

Være lydig mot mine foreldre

Betale tiende

Være ærlig

Gå i Kirken

Spise sunn mat



FORMÅL Å hjelpe hvert barn å forstå at regelmessig familiebønn fører familien nærmere vår himmelske
Fader og hverandre.

FORBEREDELSE 1. Be om Åndens veiledning og studer Alma 34:19–27 og 3. Nephi 18:17–21. Se også
Evangeliets prinsipper (31110 170), kapittel 8.

2. Nødvendig materiell:
a. Mormons bok.
b. Utklippsfigurene 1-26, far, 1-27, mor, 1-28, ung pike, 1-29, gutt i misjonæralder (lignende

utklippsfigurer finnes også i Visuelle hjelpemidler for Primær – utklippspakke 1).
c. Bilde 1-10, Familiebønn (62275), bilde 1-15, Maten velsignes 1-44, Jesus underviser på

den vestlige halvkule (Evangelisk kunst 316, 62380).

3. Gjør de nødvendige forberedelser til eventuelle berikende aktiviteter som du ønsker å
bruke.

LÆREAKTIVITETER La et barn få holde åpningsbønnen.

Be barna fortelle om noe de gjør sammen med familien. Gi alle mulighet til å komme til orde.
Vis deretter bilde 1-10, Familiebønn.

• Hva gjør denne familien?

Forklar at når vi ber sammen i familien, gjør vi noe som vår himmelske Fader og Jesus
ønsker at vi skal gjøre. Når familien ber sammen, kaller vi det familiebønn.

Vår himmelske Fader og Jesus Kristus ønsker at vi skal be sammen med familien vår

Historie Vis bilde 1-44, Jesus underviser på den vestlige halvkule. Fortell om Jesu Kristi besøk til
nephittene og at han befalte dem å be, slik det er beskrevet i 3. Nephi 18:17–21. Vis barna
Mormons bok og les 3. Nephi 18:21 høyt. Hjelp dem å forstå at Jesus ønsker at vi skal be
sammen med familien vår. På samme måte som de nephittiske barna ble velsignet gjennom
familiebønn, kan også vi bli velsignet gjennom familiebønn.

Vi kan ha familiebønn hver dag

Forklar at vår himmelske Fader og Jesus ønsker at vi skal be sammen med familien vår hver
morgen og hver kveld. Vanligvis er det far eller den personen som har ansvar for familien,
som ber en om å holde bønn. Hvem som helst i familien kan holde bønn.

• Når skulle vi be sammen med familien vår?

• Hvem kan holde familiebønn?

Sang Syng eller fremsi teksten til «Familiebønn» (Barnas sangbok).

La oss som familie samles
og knele ned i bønn
og takke Gud vår Fader
for velsignelser, vår lønn.

• Hva sier vi i en familiebønn?

Forklar at vi sier det samme i en familiebønn som vi sier i våre personlige bønner morgen og
kveld. Men i en familiebønn snakker vi om ting som angår hele familien, ikke bare oss selv.

Oppmerksomhets-
vekker

Leksjon
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Sang Repeter hva vi sier når vi ber, ved å gjengi teksten til «Jeg ber i tro» (Lys over Norge,
mars 1991).

Først jeg sier: «Kjære Gud, himmelske Fader!»
Jeg takker for alt han meg gir.
Så ber jeg ham ydmykt se til mitt behov,
i Jesu Kristi navn, amen.

(Copyright © 1987 Janice Kapp Perry. Brukt med tillatelse.)

• Hva sier vi når vi begynner bønnen?

• Hva sier vi når vi avslutter bønnen?

• Hva skulle alle andre gjøre mens bønnen blir fremsagt?

Forklar at når vi sier «amen» etter bønnen, betyr det at vi er enige i det som ble sagt i
bønnen.

Vis bilde 1-15, Maten velsignes. Forklar at vi også ber sammen som familie når vi ber vår
himmelske Fader om å velsigne maten vår.

• Hva sier vi når vi ber vår himmelske Fader om å velsigne maten? (Vi takker ham for maten
og ber ham om å velsigne den.)

• Hvem kan be vår himmelske Fader om å velsigne maten?

Sang Fremsi teksten til «Jeg ber i tro» igjen.

Vi får mange velsignelser ved å be sammen i familien

Historie Bruk utklippsfigurene 1-26 til og med 1-29 når du forteller en historie om hvordan en familie
ber sammen for et familiemedlem som er på misjon. Du kan gjerne bruke følgende idéer:

Cathrine var en liten pike. Hun var glad i familien sin og visste at de var glad i henne. Noen
ganger fortalte storebror Petter historier for henne fra Bibelen og Mormons bok. Petter leste
mye i disse bøkene fordi han ønsket å reise på misjon og fortelle andre mennesker om dem.

En dag fikk Petter et brev. Da han åpnet det, ble han veldig glad. «Jeg skal på misjon!» sa
han. Noen uker senere var Petter reiseklar. Før han reiste, knelte familien ned i familiebønn.
Cathrines far takket vår himmelske Fader for de mange velsignelsene som familien hadde
fått, og for at Petter hadde fått anledning til å reise på misjon. Han ba vår himmelske Fader
om å velsigne Petter, bevare ham og hjelpe ham til å bli en god misjonær. Bønnen gjorde
Cathrine glad. Hun visste at vår himmelske Fader ville hjelpe Petter mens han var på misjon.
Cathrine og familien hennes ba for Petter hver eneste dag mens han var på misjon.

Forklar at familien kan be sammen for en som er syk, de kan be om hjelp med et problem i
familien, for en misjonær som trenger vår himmelske Faders hjelp, og for mye annet. Forklar
at vi kan be om hva som helst som er viktig for oss. Bruk Alma 34:19–27 for å hjelpe barna
å forstå når de skulle be.

Les 3. Nephi 18:21 høyt igjen. Minn barna om at Jesus lovte at vi skulle bli velsignet hvis vi
holder familiebønn.

Vitnesbyrd Bær vitnesbyrd om familiebønn. Du kan gjerne fortelle om en situasjon da familiebønn har
vært til styrke for din familie.

BERIKENDE 
AKTIVITETER Velg noen av disse aktivitetene til leksjonen.

1. Gjør følgende aktivitet sammen med barna:

Her er min pene mor (pek på pekefingeren).
Her er min far så høy (pek på langfingeren).
Her er min eldre søster (pek på ringfingeren).
Er ikke dette gøy?
Her er min lillebror (pek på lillefingeren),
bitte liten, ser du det?
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Og hvem er denne andre, tro? (Pek på tommelen.)
Det er jo meg, det.
En, to, tre, fire, fem, ja, se (berør hver finger når du teller)!
Sammen i bønn familien kneler ned (lukk hånden).

2. Kast eller rekk en myk gjenstand, som f.eks. en bønnepose eller ball, til barna etter tur.
Når de har tatt imot, ber du dem nevne noe de kunne takke vår himmelske Fader for når
de holder familiebønn. Når alle barna har hatt ordet, gjentar du aktiviteten og ber barna
nevne ting de kan be vår himmelske Fader om når de holder familiebønn.

3. Gi hvert barn et ark og fargestifter eller -blyanter. La dem tegne bilder av familien sin som
holder familiebønn. Skriv Jeg er lykkelig når familien min ber sammen øverst på hver
tegning.

FLERE AKTIVITETER 
FOR DE YNGSTE 1. Hjelp barna å gjenta dette verset linje for linje:

Vi elsker vår himmelske Fader.
Vi takker ham når vi ber.
Vår himmelske Fader elsker oss,
han hører oss og ser.

2. Fortell en historie om en familie som ber sammen og får den hjelpen de trenger. Familien
kan ha gått seg vill og deretter finne veien. De kan ha mistet noe og deretter finne det
igjen, eller en i familien kan være syk og så bli gjort frisk igjen. Antyd at i tillegg til å be om
hjelp, skulle familien huske å takke vår himmelske Fader når de har fått den hjelpen
de trengte. Minn barna om at vår himmelske Fader setter stor pris på at vi takker for de
velsignelsene han gir oss.

3. Syng eller fremsi teksten til første og tredje vers av «Kjære Far, jeg takker deg» (Barnas
sangbok).

Leksjon 27



FORMÅL Å styrke hvert barns ønske om å adlyde vår himmelske Fader og Jesus Kristus, og adlyde
sine foreldre.

FORBEREDELSE 1. Be om Åndens veiledning og studer Daniel 3, Johannes 14:15 og Efeserbrevet 6:1.
Se også Evangeliets prinsipper (31110 170), kapittel 35.

2. Nødvendig materiell:
a. Standardverkene.
b. Bilde 1-5, Familie med baby (62307), bilde 1-8, Nadverden deles ut (62021), bilde 1-9,

Morgenbønn (62310), bilde 1-46, Barn som gir mor blomster, bilde 1-55, Bergprekenen
(Evangelisk kunst 212, 62166), bilde 1-56, Tre menn i ildovnen (Evangelisk kunst 116,
62093).

3. Gjør de nødvendige forberedelser til eventuelle berikende aktiviteter som du vil bruke.

LÆREAKTIVITETER La et barn få holde åpningsbønnen.

Be barna høflig om å gjøre forskjellige bevegelser, som å reise seg, snu seg rundt, strekke
seg, ta på tærne sine og sette seg ned. Takk dem for at de gjorde som du sa. Forklar at de
nå var lydige. De adlød de instruksjonene du ga dem.

Vår himmelske Fader og Jesus ønsker at vi skal være lydige mot foreldrene våre

Vis bilde 1-5, Familie med baby.

• Hva viser dette bildet oss?

Pek på babyen på bildet og snakk om hvordan hver enkelt av oss kom til jorden som en liten
baby. Minn barna om at fordi babyer er så små og hjelpeløse, trenger de en som er eldre og
større til å ta vare på seg.

• Hvem tok vare på deg da du var en baby?

• Hvem tar vare på deg nå?

Forklar at de som tar vare på dem, som foreldrene deres og andre familiemedlemmer, er
glad i dem og ønsker at de skal ha det trygt og godt.

• Hva lærer foreldrene dine deg at du ikke skal gjøre?

Snakk om ting som barna kan gjøre som vil skade dem eller gjøre dem ulykkelige, som
f.eks. å leke ute i gaten, ta på en varm kokeplate, ta opp en skarp kniv, løpe nedover en
bratt bakke eller slåss med søsknene sine.

• Hvorfor vil ikke foreldrene dine at du skal gjøre disse tingene?

Snakk om morsomme ting som barna trygt kan gjøre, som å leke med lekene sine, gå et
sted sammen med foreldrene sine og være snill mot søsknene sine.

• Hvorfor lar mor og far deg gjøre dette?

• Hvorfor må du være lydig mot foreldrene dine?

Forklar at foreldrene våre er glad i oss og ønsker at vi skal gjøre morsomme ting som det er
trygt å gjøre.

Oppmerksomhets-
vekker

Jeg kan være lydigLeksjon
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Aktivitet Be barna om å reise seg og gjøre følgende aktivitet:

Mine føtter vil løpe (løp stille på stedet),
mine hender vil spille (sprell med hendene),
men når mor [eller far] sier «Kom» (vink med hånden),
kommer jeg så stille.

• Hva føler du når du er lydig mot mor eller far og kommer når de roper på deg?

• Hva føler du når du gjør andre ting som mor eller far ber deg om?

Forklar at når vi er lydige mot foreldrene våre, kan vi føle glede. Våre foreldre er også glade
når vi er lydige mot dem.

Fortell barna at vår himmelske Fader og Jesus ønsker at vi skal være lydige mot foreldrene
våre. Les og forklar Efeserne 6:1 for barna.

Sang Syng eller fremsi teksten til alle tre versene av «Villig hjelper jeg» (Barnas sangbok).

Når min mor meg trenger,
villig hjelper jeg.
Jeg vil så gjerne gjøre godt,
alltid være grei.

Når min far meg trenger,
villig hjelper jeg.
Jeg vil så gjerne gjøre godt,
alltid være grei.

Herren høyt meg elsker,
han velsigner meg.
Jeg vil så gjerne gjøre godt,
alltid være grei.

Vår himmelske Fader og Jesus ønsker at vi skal adlyde budene

Vis bilde 1-55, Bergprekenen.

• Hvem ser vi på dette bildet?

Forklar at da Jesus var på jorden, underviste han folket om hva vår himmelske Fader ønsket
de skulle gjøre. Disse læresetningene kaller vi bud. Hold opp standardverkene. Fortell
barna at budene står nedskrevet i Skriften.

Aktivitet Slå opp i Bibelen og les Johannes 14:15. Forklar at Jesus sa disse ordene. Forklar at holder
betyr adlyder. La barna gjenta skriftstedet sammen med deg noen ganger.

• Husker dere noen av de budene som vår himmelske Fader og Jesus vil vi skal være
lydige mot?

Bruk følgende bilder til å snakke om noen av de budene som barna kan adlyde:

Bilde 1-5, Familie med baby – være glad i familien vår.
Bilde 1-8, Nadverden deles ut – gå i kirken.
Bilde 1-9, Morgenbønn – be til vår himmelske Fader.
Bilde 1-46, Barn som gir mor blomster – være snill mot andre.

• Hva gjør vår himmelske Fader når vi er lydige mot hans bud?

Vår himmelske Fader velsigner oss når vi er lydige

Historie Fortell i korte trekk historien om Sadrak, Mesak og Abed-Nego slik den står i Daniel 3. Vis
bilde 1-56, Tre menn i ildovnen, på passende tidspunkt. Forklar at ett av vår himmelske
Faders bud er at vi ikke skal be til noen annen enn ham. Vi ber ikke til andre mennesker eller
til gudebilder, som er akkurat som statuer. Forklar at Sadrak, Mesak og Abed-Nego kjente
vår himmelske Faders bud og ønsket å adlyde dem. Vår himmelske Fader beskyttet disse
mennene mot flammene fordi de var lydige. Flammene brente dem ikke.
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• Hvorfor ble ikke Sadrak, Mesak og Abed-Nego skadd av flammene?

• Hva tror du Sadrak, Mesak og Abed-Nego følte da vår himmelske Fader beskyttet dem
mot flammene?

Vitnesbyrd Gi uttrykk for hvor viktig du synes det er å adlyde våre foreldre og vår himmelske Fader og
Jesus. Fortell barna hvordan det å adlyde budene gjør deg glad.

BERIKENDE 
AKTIVITETER Velg noen av disse aktivitetene til leksjonen.

1. Syng eller fremsi teksten til første vers av «Hold alle budene» eller annet vers av «Jeg har
to hender små» (Barnas sangbok).

2. La barna etter tur få gi klassen noen instruksjoner, som «reis dere opp» og «legg
hendene på hodet». Få de andre barna til å adlyde instruksjonene.

3. Bruk fiskedammen fra leksjon 11 og gjør klar noen papirfisker hvor du har skrevet enkle
instruksjoner som «fold armene» «gjenta: ‘Jesus sa, hvis dere elsker meg, da holder
dere mine bud’», «gå stille rundt i rommet», «smil til de andre barna» og «hjelp klassen å
synge ‘Jeg er Guds kjære barn’». La barna etter tur få fiske en papirfisk og gjøre det som
står på fisken.

4. Repeter historien om Noah og få frem at Noah og hans familie ble reddet fra vannflommen
fordi de var lydige mot budene.

5. Gi hvert barn et lite ark hvor du har tegnet et blidt ansikt og skrevet «Jeg er lykkelig når
jeg er lydig». La barna fargelegge ansiktene.

FLERE AKTIVITETER 
FOR DE YNGSTE 1. Hjelp barna å gjøre bevegelser til følgende fingerlek:

Travle små fingre (hold opp en neve),
hvem vil hjelpe oss å lyde?
«Jeg vil». «Jeg vil». «Jeg vil». «Jeg vil». «Jeg vil» (rekk opp en finger for hvert «Jeg vil»
inntil alle fingrene er oppe),
sier travle små fingre.

2. Ta med flere gjenstander som tjener til beskyttelse, som sko, luer og hansker. Spør barna
hva hver gjenstand beskytter mot (f.eks. beskytter sko føttene våre, lue beskytter hodet
mot kulde eller øynene mot solen). Fortell at når vi er lydige mot foreldrene våre, blir vi
også beskyttet. Snakk om noen regler og hvordan de beskytter oss.

3. Hold opp hendene dine og vis barna hvordan du kan bevege fingrene. La barna holde
opp sine hender, bevege fingrene og åpne og lukke hendene. Forklar at vi kan bevege
våre egne fingre og hender, men ingen andres. Forklar at vi kan be hendene våre å
adlyde når noen ber oss gjøre noe. Da vil vi føle godt inni oss.

4. Hjelp barna å gjøre bevegelser til følgende aktivitetsvers mens du sier ordene:

Jeg liker mine hender

Jeg liker mine hender, de er mine venner (hold hendene frem og se på dem).
De er travle og hjelper til helt til dagen ender (mim hva hendene arbeider med).
De kan foldes stille (fold hendene) eller klappe glad (klapp)!
Når de gjør det rette, føler jeg så bra!



FORMÅL Å hjelpe hvert barn å forstå at når vi gjør noe galt, skulle vi be om forlatelse og forsøke å
rette opp igjen det gale vi har gjort.

FORBEREDELSE 1. Be om Åndens veiledning og studer Mosiah 27:8–37.

2. Nødvendig materiell:
a. Mormons bok.
b. En liten leke som får plass i en lomme.

3. Gjør de nødvendige forberedelser til eventuelle berikende aktiviteter som du vil bruke.

LÆREAKTIVITETER La et barn få holde åpningsbønnen.

Idet barna kommer inn i klasserommet, gjør du noen overlagte feil med hensyn til å ordne
rommet eller forberede leksjonen. Du kan:

• Slippe noe ned på gulvet.

• Sette en stol gal vei.

• Vise et bilde opp ned.

• Begynne å skrive noe på tavlen eller et papir og deretter viske det ut eller sette en strek
over det.

Etter hver feil sier du: «Unnskyld, jeg gjorde en feil.» Deretter retter du opp feilen.

Spør barna om de la merke til alle feilene du gjorde. Påpek at alle begår feil.

Noen ganger gjør vi gale ting

Forklar at etter hvert som vi blir større og lærer å velge det rette, hender det at vi velger galt.
Ikke småfeil som det å snu et bilde opp ned, men vi gjør noen ganger gale ting, noe som vår
himmelske Fader og Jesus og våre foreldre ikke ønsker at vi skal gjøre. Ved å velge galt kan
vi komme til å gjøre både oss selv og andre mennesker ulykkelige.

Historie Fortell følgende historie med dine egne ord, og bruk en leke å illustrere den med:

Terje og Magnus hadde det morsomt mens de lekte hjemme hos Magnus. Terje likte lekene
til Magnus og ønsket at de var hans. Terje fant ut at han ville låne noen av lekene, og puttet
dem i lommen uten å be Magnus om lov.

Da Terje lekte med lekene hjemme hos seg selv, var det ikke det spor morsomt. Mor spurte
hva han var så lei seg for. Terje fortalte henne at han hadde lånt Magnus’ leker uten spørre,
og at han følte dårlig inni seg.

Terjes mor fortalte ham at det er galt å ta noe som tilhører andre. Hun spurte hva Terje ville
gjøre for å rette på det gale valget han hadde tatt. Terje ville levere lekene tilbake, men han
var redd for at Magnus ville bli sint. Terjes mor sa at selv om Magnus ble sint, var det riktig
å levere lekene tilbake. Hun ba også Terje be Magnus om forlatelse. Hvis han gjorde det,
ville det ta bort den vonde følelsen han hadde fordi han hadde gjort noe galt.

Terje gikk hjem til Magnus med lekene. Han sa at han var lei for at han hadde tatt dem uten
å spørre, og han lovte at han aldri skulle gjøre det igjen. Magnus ble glad for at Terje kom
tilbake med lekene, og Terje var glad for at han hadde fortalt sannheten og rettet opp
det gale han hadde gjort. (Tilpasset fra Pat Graham, «Travis Repents», Friend, mars 1987,
s. 40-41.)

Oppmerksomhets-
vekker
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• Hva gjorde Terje som var galt?

• Hva følte Terje da han hadde tatt lekene til Magnus?

Forklar at når vi gjør noe galt, føler vi dårlig inni oss. Det er en måte vår himmelske Fader
hjelper oss å forstå at vi har gjort noe galt.

• Hva gjorde Terje for å få bort den vonde følelsen?

• Hva følte Terje da han hadde levert tilbake lekene til Magnus og bedt om forlatelse?

Vi skulle be om forlatelse

• Hva føler du når du gjør noe galt?

• Hva kan du gjøre for å få bort den vonde følelsen?

Hjelp barna å forstå at når vi forstår at vi har gjort noe galt, må vi også innrømme det. Og så
må vi be om forlatelse. Vi må også prøve å rette opp det gale vi har gjort og love at vi aldri
skal gjøre det igjen.

Aktivitet Be barna om å reise seg og gjøre bevegelsene til følgende aktivitetsvers sammen med deg:

Når jeg gjør noe galt (beveg pekefingeren fra side til side),
«Unnskyld meg,» sier jeg.
Jeg er så bedrøvet (trekk munnvikene ned med fingrene, og se bedrøvet ut)
for det jeg gjorde mot deg.

Jeg vil forbedre meg (sett hendene i siden og nikk)
så godt som jeg kan.
Jeg blir lykkelig (smil)
hvis jeg er god og sann (fold armene og nikk).

Vi skulle gjøre vårt beste for å rette opp det gale

Historie Vis barna Mormons bok. Fortell at Mormons bok forteller om en mann som gjorde noe galt.

Åpne Mormons bok og fortell historien om Alma slik den står i Mosiah 27:8–37. Forklar at
Alma ikke ville lytte til sin far. Han var ulydig mot vår himmelske Fader og Jesus. Han gjorde
mye galt. Han fortalte folk noe om Kirken som ikke var sant. Mange mennesker trodde på
ham og ville ikke lenger høre på Kirkens ledere.

Forklar at Alma sluttet å gjøre galt og begynte å gjøre det som var rett. Han forsøkte å rette
opp det gale han hadde gjort, ved å fortelle folket sannheten.

• Hva tror du Alma følte da han forsto at han gjorde de gale tingene? (Se Mosiah 27:29.)

• Hvordan forsøkte Alma å rette opp det gale han hadde gjort? (Se Mosiah 27:32, 35–36.)

• Hva tror du Alma følte da han begynte å lære folket sannheten?

• Hvorfor skulle du forsøke å gjøre godt igjen når du har gjort noe galt?

Fortell en enkel personlig erfaring med å be om forlatelse. Fortell barna hva du følte og
hvordan du forsøkte å rette opp det gale du hadde gjort.

Repeter det vi må gjøre når vi forstår at vi har gjort noe galt:

1. Innrømme at vi har gjort noe galt.

2. Si «unnskyld».

3. Love å aldri gjøre det igjen.

4. Gjøre vårt beste for å rette opp igjen det gale vi har gjort.

Forklar at alle disse trinnene til sammen kalles omvendelse. Vår himmelske Fader og
Jesus blir glade når vi omvender oss fra det gale vi gjør.

La barna snakke om hvordan de kan følge disse omvendelses-trinnene i følgende
situasjoner:
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• Hva skulle du gjøre hvis du hadde tatt noe som ikke tilhørte deg?

• Hva skulle du gjøre hvis du hadde sagt noe uvennlig til noen?

• Hva skulle du gjøre hvis du hadde sagt noe usant til mor og far?

• Hva skulle du gjøre hvis du hadde dyttet noen overende?

Vitnesbyrd Bær ditt vitnesbyrd om at vår himmelske Fader og Jesus elsker oss selv om vi gjør gale ting.
Fortell barna at du vet vi vil bli lykkelige når vi sier at vi er lei oss for det gale vi gjør, og når vi
forsøker å la være å gjøre det gale om igjen.

BERIKENDE 
AKTIVITETER Velg noen av disse aktivitetene til leksjonen.

1. Gi barna en klump hver med leire eller trolldeig. Vis dem hvordan de kan rulle den til en
ball og deretter gjøre den flat. Hjelp dem å lage et smilende ansikt på leiren/deigen for å
minne dem om at når de sier «unnskyld», vil de føle bedre inni seg.

(Oppskrift på trolldeig står på s. xv foran i boken.)

2. Gi hvert barn et ark og en fargestift eller – blyant. Be dem om å tegne et smilende ansikt.
Skriv Jeg kan bli lykkelig når jeg sier «Unnskyld» på hver tegning.

3. Syng eller fremsi teksten til «Jeg prøver Herrens budskap» (Barnas sangbok).

FLERE AKTIVITETER 
FOR DE YNGSTE 1. Slipp «ved et uhell» en eske med fargestifter eller andre småting på gulvet. Fortell at du

er lei for at du mistet fargestiftene, og spør så hva du bør gjøre for å rette på det du
gjorde. Mens du plukker opp, forteller du at du vil føle bedre hvis det blir ryddig på gulvet
igjen. Oppfordre barna til å hjelpe deg å plukke opp.

Forklar at noen ganger gjør vi ting som vi eller andre blir lei oss for. Når det skjer, skulle vi
si «unnskyld» og forsøke å rette på det. Takk barna for at de hjalp deg å plukke opp, og
minn dem om at de føler glede når de hjelper andre.

2. Syng eller fremsi teksten til «Elsk hverandre» (Barnas sangbok).

3. Få barna til å si et langt ord, som f.eks. hippopotamus. Fortell at det av og til kan være
vanskelig å si enkelte ord. Forklar at det også kan være vanskelig å si «unnskyld» når vi
har gjort noe galt. Forklar at selv om ordet «unnskyld» er vanskelig å si, kan det ofte gjøre
vonde følelser til gode følelser.

4. Fortell en kort historie om to barn som leker sammen. Når ett av barna dytter til det andre,
sier det første «unnskyld» og prøver å gjøre godt igjen. Få frem at det er viktig å snu en
trist følelse til glede. Du kan gjerne bruke det smilende/sure ansiktet fra leksjon 21. La et
barn holde figuren og snu det for å vise følelsene til barna i historien.

Leksjon 29



FORMÅL Å oppmuntre barna til å tilgi andre.

FORBEREDELSE 1. Be om Åndens veiledning og studer 1. Mosebok 37:12–28, 41:38–43, 42:1–8, 45:1–15,
Matteus 18:21–22 og Lukas 23:33–34.

2. Gjør klar små lapper hvor du skriver f.eks. en av følgende setninger på hver av dem:

• Noen slo deg og dyttet deg overende.

• Noen vil ikke la deg være med å leke.

• Noen ødela noe som er ditt.

• Noen kalte deg noe mindre pent.

• Noen tok fra deg det du lekte med, og vil ikke la deg låne det.

Det bør være én lapp til hvert barn i klassen (finn på flere situasjoner om nødvendig).
Legg lappene i en eske merket «Tilgivelses-eske».

3. Nødvendig materiell:
a. Bibelen.
b. Bilde 1-47, Barn som krangler, bilde 1-57, Josef blir solgt av sine brødre (Evangelisk

kunst 109, 62525), bilde 1-58. Josef gir seg til kjenne for sine brødre, bilde 1-59,
Korsfestelsen (Evangelisk kunst 230, 62505).

4. Gjør de nødvendige forberedelsene til eventuelle berikende aktiviteter som du vil bruke.

LÆREAKTIVITETER La et barn holde åpningsbønnen.

Vis bilde 1-47, Barn som krangler.

• Hva gjør disse barna?

• Hvorfor tror du de krangler?

• Hva tror du de føler?

• Hva kunne disse barna si til hverandre for å få slutt på krangelen og føle bedre?

Repeter fra forrige leksjon hvor viktig det er å si «unnskyld». Forklar at etter at barna har
sagt «unnskyld», skulle de tilgi hverandre. Det vil si at de ikke skulle være sinte på hverandre
lenger, og de skulle være venner. Minn barna på historien om Terje og Magnus i forrige
leksjon. Magnus tilga Terje for at han tok lekene hans. De var fortsatt venner.

Josef tilga brødrene sine

Historie Vis bilde 1-57, Josef blir solgt av sine brødre. Fortell historien om Josef som ble solgt til
Egypt, slik den står i 1. Mosebok 37:12–28.

• Hva tror du Josef følte da brødrene hans solgte ham som slave til Egypt?

Forklar at Josef ble en betydningsfull mann i Egypt (se 1. Mosebok 41:38–43). Mange år
etter kom Josefs brødre til Egypt for å kjøpe mat fordi det ikke var nok mat i deres eget land.
De oppdaget at Josef fremdeles levde og at han var en betydningsfull mann i Egypt (se
1. Mosebok 42:1–8, 45:1–15).

Vis bilde 1-58, Josef gir seg til kjenne for sine brødre.

Oppmerksomhets-
vekker

Jeg kan tilgi andreLeksjon
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• Hva tror du Josef følte da han traff brødrene sine igjen? (Se 1. Mos. 45:14–15.)

• Var Josef sint på brødrene sine? (Se 1. Mos. 45:5.)

• Hva tror du brødrene følte for Josef?

• På hvilken måte viste Josef at han hadde tilgitt brødrene sine? (Se 1. Mos. 45:5–15.)

Aktivitet La ett av barna late som han er Josef, mens de andre later som de er brødrene hans. Hjelp
dem å rollespille historien om Josef som blir gjenforenet med brødrene sine og tilgir dem.

Jesus ba oss om å tilgi hverandre

Hold opp Bibelen. Forklar at i Bibelen står det at Jesus ba oss tilgi hverandre. En av Jesu
apostler spurte ham hvor ofte vi skulle tilgi andre (se Matteus 18:21–22). Jesus svarte at vi
bestandig skulle tilgi. Forklar at Bibelen også forteller at Jesus tilga andre.

Vis bilde 1-59, Korsfestelsen. Forklar at soldatene var grusomme mot Jesus. De slo ham og
spyttet på ham. De slo også nagler gjennom hendene og føttene til Jesus og hengte ham
opp på et kors for å dø. Forklar at Jesus tilga soldatene. Han var ikke sint på dem for det de
gjorde mot ham. (Vær varsom med å ikke dramatisere for mye når du forteller denne histo-
rien. Noen barn kan reagere svært følsomt på at noen har gjort Jesus vondt.)

Slå opp i Lukas 23:34 og fortell barna hva Jesus sa da han ba til vår himmelske Fader like
før han døde: «Far, forlat dem.» Få barna til å gjenta denne setningen høyt noen ganger.

• Hva gjorde Jesus selv om soldatene gjorde ham vondt?

• Hva ønsker Jesus at vi skal gjøre når noen gjør oss sinte eller ulykkelige?

Aktivitet Be barna om å gjøre nøyaktig det samme som deg. Få dem til å reise seg når du gjør det,
strekke seg, smile, sette seg ned og folde armene. Forklar at fordi de gjorde alt det du gjorde,
fulgte de deg. Hvis vi følger noen, gjør vi nøyaktig det samme som den andre personen
gjør. Når vi tilgir andre, følger vi Jesus. Vi gjør det samme som han gjorde. Jesus ønsker at
vi skal tilgi dem som gjør oss bedrøvet eller sint.

Vi kan tilgi andre

Aktivitet Vis frem «Tilgivelses-esken», og be ett barn om gangen om å trekke en lapp.

Les hver setning, og still spørsmål som disse:

• Har dette noen gang hendt deg?

• Hva følte du da?

• Hva skulle personen som gjorde deg ulykkelig eller sint, si til deg?

• Hva skulle du gjøre eller si til en som har vært slem mot deg, eller som har gjort deg
ulykkelig eller sint?

Fortell om en gang du selv tilga en person, og hva du følte. Hjelp barna å forstå at vår
himmelske Fader og Jesus ønsker at vi skal tilgi andre.

Sang Hjelp barna å synge eller fremsi teksten til «Hjelp meg, o Fader» (Barnas sangbok).

Hjelp meg, o Fader, å villig tilgi
alle som handler urett mot meg.
Hjelp meg hver dag, Fader, jeg ber.
Hjelp meg å leve nærmere deg.

Vitnesbyrd Bær ditt vitnesbyrd om at vår himmelske Fader og Jesus ønsker at vi skal tilgi andre.
Oppmuntre barna til å be og spørre vår himmelske Fader om hjelp til å tilgi.

BERIKENDE 
AKTIVITETER Velg noen av disse aktivitetene til leksjonen.

1. Repeter historien om den fortapte sønn, slik den står i Lukas 15:11–32. Bruk bilde 1-49,
Den fortapte sønn. Hjelp barna å forstå at faren var glad i sønnen sin og tilga ham.
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2. Gjør følgende fingerlek og oppfordre barna til å gjøre bevegelsene sammen med deg.

To bittesmå venner som bodde i Moss (hold opp begge nevene knyttet),
begynte å trette, begynte å slåss (fekt med nevene).
Nå var ikke vennene glade den dagen,
de forsto de var slemme og fikk vondt i magen.
Den ene lille vennen bøyde hodet i skam (bøy høyre håndledd og snu neven bort),
og den andre? Jo, skammen kom også til ham (bøy det andre håndleddet og snu neven
bort).
Den første lille vennen sa: «Jeg vet hva jeg gjør (klapp i hendene).
Jeg ber deg tilgi, jeg vet at jeg bør.»
«Jeg er også lei meg,» den andre da sa,
«la oss leke og glede oss sammen idag» (fold armene og sitt ned).

3. Lag et enkelt merke til hvert barn som de kan ta med hjem. På hvert merke skriver du
Jeg kan tilgi.

FLERE AKTIVITETER 
FOR DE YNGSTE 1. Repeter historien fra leksjon 29 om to barn som leker (se «Flere aktiviteter for de yngste»,

aktivitet nr. 4). Fortell hvordan barnet som ble dyttet, tilga den som gjorde det.

2. Syng eller fremsi teksten til «Elsk hverandre» eller «Gud vil jeg skal være et solskinnsbarn»
(Barnas sangbok).

3. Syng eller fremsi teksten til «Er du lykkelig» (Barnas sangbok). Forklar at når vi tilgir dem
som er slemme mot oss, vil vi føle glede.



FORMÅL Å få hvert barn til å føle takknemlighet for hjemmet sitt og hjelpe til med å ta vare på det.

FORBEREDELSE 1. Be om Åndens veiledning og studer 1. Nephi 2:2–6, 17:7–8 og 18:6, 23.

2. Nødvendig materiell:
a. Mormons bok.
b. En beholder med vann, en beholder med jord, og en liten gren. Hvis du foretrekker

det, kan du ta med bilder av vann, jord og et tre.
c. Papir og fargestifter eller -blyanter.
d. Bilde 1-60, Lehi og hans folk kommer til det lovede land (Evangelisk kunst 304, 62045),

bilde 1-61, Utvandringen fra Nauvoo (Evangelisk kunst 410, 62493).

3. Gjør de nødvendige forberedelsene til eventuelle berikende aktiviteter som du vil bruke.

LÆREAKTIVITETER La et barn få holde åpningsbønnen.

Vis beholderen med vann, eller bildet, og spør hvilke insekter eller dyr som bor i vannet.
Hjelp barna å komme på så mange som mulig. Vis jorden og deretter grenen, og hjelp
barna å komme på hvilke dyr og insekter som bor i bakken og i trærne.

• Hvordan tror du det ville vært å bo i vannet?

• Hva kunne skje hvis du bodde oppe i et tre?

Det finnes mange forskjellige typer hjem

Forklar at dyr og insekter bor i mange forskjellige typer hjem. Menneskene bor også i
forskjellige slags hjem.

Historie Vis bilde 1-60, Lehi og hans folk kommer til det lovede land, og vis frem Mormons bok mens
du forteller om Lehi og hans familie og de forskjellige hjemmene de hadde (se 1. Nephi 2:2-6,
17:7–8 og 18:6, 23). Lehi og hans familie hadde et fint og bra hus i Jerusalem, men da
Herren befalte dem å forlate Jerusalem, reiste de ut i ødemarken og bodde i telt. Mange år
etter befalte Herren Nephi, Lehis sønn, å bygge et skip. Lehi og hans familie bodde ombord
i skipet mens de var på reise til det lovede landet. Det var et sted som vår himmelske Fader
og Jesus hadde forberedt for dem. Etter at de hadde kommet til det lovede landet, bodde
Lehi og hans familie i telt igjen inntil de kunne bygge ordentlige hus.

• Hva slags hjem bodde Lehi og hans familie i?

Historie Vis bilde 1-61, Utvandringen fra Nauvoo. Fortell om de tidlige medlemmene av Kirken som
bygget en by som de kalte Nauvoo. De arbeidet hardt for å bygge husene sine og et
vakkert tempel. Men noen mennesker i nærheten av Nauvoo likte ikke Kirkens medlemmer
og tvang dem til å forlate byen. Kirkens medlemmer dro avsted med bare det de kunne
få plass til i de overdekkede vognene sine. Fordi de overdekkede vognene var små, måtte
mange av barna legge igjen lekene sine hjemme. Noen av medlemmene bodde i disse
overdekkede vognene eller i telt i lang, lang tid.

• Hvorfor ville det være hardt å bo i en overdekket vogn eller i telt?

Aktivitet La barna reise seg og gjøre bevegelser til følgende aktivitetsvers:

Pionerbarna vandret og skravlet (gå på stedet),
så lekte de leker og hinket og hoppet (hopp på stedet).
Når det ble kveld, blinket stjernene blidt (åpne og lukk hendene).
Inne i vognene sov de og drømte om sitt (lukk øynene, legg hendene under kinnet).

Oppmerksomhets-
vekker

Leksjon
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Et hjem er et sted hvor vi blir elsket

Forklar at det ikke betyr så mye hva slags hus vi bor i. Vi kan bo i et stort hus, et lite hus,
en leilighet, et telt eller en båt. Det viktigste er at hjemmet vårt er et sted hvor familiemed-
lemmene er glad i hverandre. Fortell om ditt eget hjem og hva du gjør for at det skal være
et kjærlig sted.

• Hvorfor liker du å være hjemme?

• Hvordan vet du at familien din er glad i deg?

• Har du vært borte om natten noen ganger?

• Hvor sov du da?

• Hvordan føltes det å komme hjem igjen?

Minn barna om hvor godt det var å komme tilbake til hjemmet sitt og sengen sin.

Aktivitet La barna reise seg og lytte mens du sier teksten til «Et hjem». Be barna omfavne seg selv
hver gang de hører ordet hjem. Du kan gjerne gjenta verset og la barna si teksten sammen
med deg.

Et hjem er der hvor barna er,
hvor kjærlighet de får.
Et hjem er der hvor hjertet er
og evig lykke rår.

(Copyright © 1975 Sonos Music, Orem, Utah. Brukt med tillatelse.)

Vi kan hjelpe familien med å ta vare på hjemmet vårt

Forklar at vi må ta vare på hjemmet vårt så det kan være et godt sted å bo. Alle i familien
skulle hjelpe til med å holde hjemmet ryddig og rent.

Aktivitet La barna mime noe de kan gjøre for å hjelpe til med å holde hjemmet sitt rent og pent, som
å plukke opp lekene sine, feie gulvet, og brette sammen og legge bort tøyet sitt.

Innby barna til å komme frem og stå ved siden av deg, en av gangen. Beskriv for hver
enkelt en situasjon hvor han eller hun kan være en god hjelper hjemme. Spør barnet hva
han eller hun ville gjøre for å hjelpe i den situasjonen. Bruk følgende eksempler eller lag
andre som passer til klassens medlemmer.

• Du er uheldig og tømmer ut et glass vann på gulvet. Hva skulle du gjøre da?

• Du har lekt med legoklossene dine hele ettermiddagen. Nå er det spisetid. Hva skulle du
gjøre med legoklossene da?

• Mor har det travelt med å få middagen ferdig. Hun trenger noen til å dekke bordet før
familien kan spise. Hva kunne du gjøre?

• Klærne dine er vasket og brettet pent sammen. Hva skulle du gjøre med dem nå?

• Du har lekt utenfor og skoene dine er sølete. Hva skulle du gjøre før du går inn?

• Sengen din er uryddig når du står opp om morgenen. Hva skulle du gjøre med den?

Oppmuntre barna til å snakke om ting de gjør for å hjelpe til med å holdet hjemmet sitt rent
og pent. Fortell barna hva du gjør for å holde hjemmet ditt pent og rent.

Aktivitet Gi barna papir og fargestifter eller -blyanter, og la dem tegne et bilde av noe de vil gjøre
denne uken for å hjelpe til hjemme. Skriv Jeg er takknemlig for hjemmet mitt over hver
tegning.

Vitnesbyrd Gi uttrykk for hva du føler for hjemmet ditt og hvor takknemlig du er for at vår himmelske
Fader og Jesus har velsignet deg med et hjem.
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BERIKENDE 
AKTIVITETER Velg noen av disse aktivitetene til leksjonen.

1. Ta med noen helt vanlige kjøkkenredskaper (minst ett til hvert barn) i en pose. La hver
enkelt få velge et redskap fra posen og forklare hvordan det skal brukes når de hjelper til
i huset. Det kan f.eks. være en klut til å tørke støv med, et håndkle til å tørke oppvask
med, en skje til å dekke bordet med og en leke som kan legges bort når de rydder i et
rom.

2. Syng eller fremsi teksten til «Synge en sang er moro» (Barnas sangbok), og bruk tekst
som «Re opp min seng er moro det» eller «Dekke et bord er moro det» mens du mimer
handlingen.

3. Tegn rundt hvert barns hender på et papir som de kan ta med hjem. Skriv Jeg har
hjelpende hender på hvert ark. Snakk om hva barnas hender kan gjøre for å hjelpe.

4. Be barna late som om stolene deres er overtrukne vogner. Få dem til å trekke stolene
sine sammen i en sirkel slik pionerene gjorde med vognene om natten for å være
beskyttet mot mennesker som ville dem ondt, og mot ville dyr. La dem rollespille at de
bygger bål og lager aftensmat, synger og danser etter aftensmaten og klatrer opp i
vognene (stolene) for å sove.

5. Ta med bilder av forskjellige typer hjem, eller tegn noen på tavlen eller et ark. Snakk med
barna om hva hvert enkelt er laget av og hvordan det ville være å bo i dem. Du kan tegne
et telt, en iglo, et slott, en hytte og et hus på påler.

FLERE AKTIVITETER 
FOR DE YNGSTE 1. Syng eller fremsi teksten til «Når vi hjelper» (Barnas sangbok). La barna gjøre bevegelser

for å vise hva de kan gjøre for å hjelpe til hjemme.

2. Hjelp barna å gjøre bevegelser til følgende fingerlek:

Travle små fingre (hold opp en neve),
hvem vil hjelpe oss å lyde?
«Jeg vil», «Jeg vil», «Jeg vil», «Jeg vil», «Jeg vil» (løft en finger for hvert «Jeg vil» inntil
alle fingrene er oppe),
sier travle små fingre.

Leksjon 31 



FORMÅL Å hjelpe hvert barn å føle takknemlighet for at de har mat og klær, og gi uttrykk for det.

FORBEREDELSE 1. Be om Åndens veiledning og studer 1. Mosebok 1:11–12 og 1. Kongebok 17:8–16.

2. Nødvendig materiell:
a. Bibelen.
b. En frukt eller grønnsak med frø i.
c. En bønnepose eller annen myk gjenstand.
d. Utklippsfigurene 1-5, fisk, 1-7, gris, 1-8, sau, 1-9, ku, 1-22, kyllinger (tilsvarende utklipps-

figurer finnes også i visuelle hjelpemidler for Primær, sett 4), eller finn andre bilder av
dyr her i landet som gir oss mat og klær.

e. Bilde 1-15, Maten velsignes, bilde 1-50, Jeg kan kle på meg.

3. Gjør de nødvendige forberedelsene til eventuelle berikende aktiviteter som du vil bruke.

LÆREAKTIVITETER La et barn få holde åpningsbønnen.

Gi følgende instruksjoner samtidig som du fyller ut det manglende med ting vi vanligvis
spiser til frokost:

Hvis du liker å spise _____________________ til frokost, løfter du en hånd.

Hvis du liker å spise _____________________ til frokost, løfter du den andre hånden.

Hvis du liker å spise _____________________ til frokost, reiser du deg opp.

Fortsett med andre bevegelser inntil du har nevnt minst én ting som hvert barn liker. Deret-
ter sier du: «Hvis du er takknemlig for at vår himmelske Fader gir oss mat å spise, kan du
sette deg ned og folde armene.»

Vi bruker planter og dyr til mat

• Hva slags annen mat liker du?

• Hvor kommer maten vår fra?

• Hvem skapte plantene og dyrene som vi får mat fra?

Snakk om noen av de matvarene vi spiser, og hvor vi får dem fra. Forklar at vi får mange
matvarer fra planter.

Del over frukten eller grønnsaken du har tatt med, og vis frem frøene.

• Hva er dette?

• Hvorfor har planter frø i seg?

Forklar at vår himmelske Fader planla at plantene skulle ha frø i seg så frøene kunne bli til
flere planter og gi mat til oss (se 1. Mosebok 1:11–12). Når en plante som en grønnsak eller
frukt vokser, dannes det flere frø.

Aktivitet Fremfør følgende aktivitetsvers sammen med barna:

Frøene

Frøene så langt her nede (bøy deg ned og ta i gulvet),
sov i jordens lune rede (legg hendene over hverandre med håndflatene sammen).
Solens stråler skinner tett (armene over hodet i en sirkel),
regnet faller ned så lett (fingrene beveges nedover).
Vinden blåser så forsiktig (svai lett med armene over hodet).

Oppmerksomhets-
vekker

Jeg er takknemlig
for mat og klær
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Frøene vokser, det er riktig! (Sprell med fingrene oppover fra gulvet.)

• Har du noen gang hjulpet til med å så frø?

• Hva slags frø sådde du?

• Hva slags mat får vi fra planter?

Hjelp barna å tenke på forskjellige frukter, grønnsaker og korn. Forklar at brød og frokost-
blandinger er laget av korn. Fortell barna hvor takknemlig du er for at vår himmelske Fader
gir oss frø som vokser til frukt, grønnsaker og korn.

Vis frem frøene igjen.

• Hva trenger disse frøene for å kunne vokse?

Historie Fortell historien om Elias og enken i Sarepta, slik den står i 1. Kongebok 17:8–16. Hjelp
barna å forstå at det ikke var nok mat fordi det ikke hadde regnet der. Uten at det kom regn
slik at de fikk vann, kunne ingenting vokse og gi mat.

• Hvordan ville det føles å ikke ha noe mat å spise?

• Hvordan ble enken velsignet fordi hun delte det lille hun hadde, med Elias?
(Se 1. Kongebok 17:15–16.)

Forklar at ikke all mat kommer fra planter.

• Hvor får vi melken fra?

• Hvor får vi egg fra?

• Hvor får vi kjøtt fra?

Snakk om hvordan vi får noen matvarer fra dyr. Bruk utklippsfigurene eller bilder, og snakk
om dyr som brukes til mat i Norge.

Vi bruker planter og dyr til klær

Påpek at mat ikke er det eneste vi får fra planter og dyr. Vis bilde 1-50, Jeg kan kle på meg.

• Hva gjør denne gutten?

• Hva tar du på når du kler på deg?

Aktivitet La barna mime at de kler på seg f.eks. skjorte, kjole, sko, jakke og lue.

• Hvorfor trenger vi klær? (For å kunne dekke til kroppen vår, beskytte kroppen vår, holde
oss varme når det er kaldt.)

• Hva er klær laget av?

Hvis barna kan navn på noe av det materiale klær fremstilles av, kan du spørre hvor vi får
dette materialet fra. Forklar at vi får materiale til klær og sko fra planter og dyr. Fortell hvilke
planter eller dyr som gir oss stoffer som er vanligst brukt her i landet. Bomull og lin lages
f.eks. av planter, og silke lages av silkeormer. Ull får vi av sauen, og de fleste skinn- og
lærvarer får vi fra kua.

Vi kan være takknemlige for mat og klær

Aktivitet Be barna om å tenke på mat som de er takknemlige for. Kast eller rekk en bønnepose eller
annen myk gjenstand til barna etter tur. Be dem nevne en type mat som de er takknemlige
for, og så kaste bønneposen tilbake til deg. Forklar hvor denne maten kommer fra før du
kaster bønneposen til nestemann. Minn barna om at alle planter og dyr ble skapt av Jesus
under vår himmelske Faders ledelse.

Gjenta aktiviteten og be barna om å nevne et klesplagg i stedet for mat.

Vis bilde 1-15, Maten velsignes.

• Hvem skulle vi takke for maten vi får?

• Hvem skulle vi takke for klærne vi får?
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• Hvordan kan vi takke vår himmelske Fader for alt dette? (En måte er å nevne det i våre
daglige bønner.)

Vitnesbyrd Gi uttrykk for din takknemlighet for at vår himmelske Fader og Jesus har gjort det mulig for
oss å ha klær til å ha på oss og mat å spise.

BERIKENDE 
AKTIVITETER Velg noen av disse aktivitetene til leksjonen.

1. Gi hvert barn et ark med en linje langsetter midten og ordene Jeg er takknemlig for:
skrevet tvers over øverst. La hvert barn tegne et bilde av en type mat på den ene siden,
og et klesplagg på den andre.

2. Hjelp barna å synge eller fremsi de to første versene av «Kjære Far, jeg takker deg»
(Barnas sangbok).

3. Be barna late som om de er frø. Be dem krype sammen som om de ligger i jorden, og
deretter reise seg langsomt opp når solen skinner og regnet faller lett på dem. Du kan la
barna etter tur få være solen og regnet.

4. Ta med en frukt eller grønnsak og la barna få smake. Beskriv hva slags frø og plante
frukten eller grønnsaken kommer fra. (Spør foreldrene om noen av barna er allergiske
mot det du har tatt med.)

5. Beskriv en velkjent matvare for barna og be dem gjette hva du beskriver. Du kan f.eks. si:
«Det er hvitt eller brunt utenpå. Det har skall. Det blir lagt i et rede. Hva er det?» (Et egg.)
Gjenta så mange ganger som du ønsker. Du kan gjerne ta med et eksemplar av hver ting
du beskriver.

6. Ta med klesplagg som gensere, jakker og luer, og la barna prøve dem på mens du
snakker om klær som barna er takknemlige for.

FLERE AKTIVITETER 
FOR DE YNGSTE 1. Hjelp barna å synge eller fremsi teksten til «For helse og styrke» (Barnas sangbok).

2. La barna mime at de kler på seg mens du fremfører følgende aktivitetsvers:

Barn, ta nå på buksen, buksen, buksen.
Barn, ta nå på buksen, en, to, tre.

Barn, ta nå på skjørtet, skjørtet, skjørtet.
Barn, ta nå på skjørtet, en, to, tre.

Barn, ta nå på skjorten, skjorten, skjorten.
Barn, ta nå på skjorten, en, to, tre.

Barn, ta nå på sokker, sokker, sokker.
Barn, ta nå på sokker, en, to, tre.

Barn, ta nå på sko’ne, sko’ne, sko’ne.
Barn, ta nå på sko’ne, en, to, tre.

Nå er alle påkledt, påkledt, påkledt (klapp).
Nå er alle påkledt, lek ivei!



FORMÅL Å gi barna et ønske om å være en god venn.

FORBEREDELSE 1. Be om Åndens veiledning og studer Johannes 6:1–13 og 11:1–7, 17–44.

2. Nødvendig materiell:
a. Bibelen.
b. Bilde 1-3, Jesus Kristus (Evangelisk kunst 240, 62572).

3. Gjør de nødvendige forberedelsene til eventuelle berikende aktiviteter som du vil bruke.

LÆREAKTIVITETER La et barn få holde åpningsbønnen.

Pek på deg selv og spør: «Hvem er jeg?» Barna vil sikkert svare med navnet ditt eller ordet
læreren. Forklar at du også er deres venn, og de er dine venner. Forklar at venner er folk
som liker hverandre.

Gå sammen med barna i en sirkel. Se på hvert barn etter tur og si: «(Barnets navn) er min
venn.» La alle gjøre det samme etter tur, og pass på at barnas navn nevnes hver gang.

Vi har mange venner

• Hvem er vennene dine?

La barna få snakke om vennene sine. Påpek at vi kan ha venner i alle aldre. Familie-
medlemmer kan være noen av våre aller beste venner. Få frem at hver person i klassen
er en venn. 

Vis bilde 1-3, Jesus Kristus. Forklar at personen på bildet er en svært god venn for alle
i klassen.

• Hvem er denne vennen på bildet?

• Hvordan vet du at Jesus er vennen din?

Sang Syng eller fremsi teksten til «Jesus er vår kjæreste venn» (Barnas sangbok).

Jesus er vår kjæreste venn,
han er alltid nær.
Han oss leder når vi ber.
Han har alle kjær.

Historie Fortell historien om Jesus som oppvekket Lasarus fra de døde, slik den står i Johannes
11:1–7, 17–44. Understrek at Lasarus og søstrene hans var venner av Jesus. Når Jesus var
i Betania, bodde han hos dem og spiste middag sammen med dem.

• Hva følte Jesus for Lasarus? (Se Johannes 11:3, 35–36.)

• Hva gjorde Jesus for Lasarus? (Se Johannes 11:43–44.)

• Hva tror du Lasarus, Maria og Marta følte for Jesus?

Oppmerksomhets-
vekker
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Vi kan være en god venn

• Hvordan skulle vi behandle vennene våre?

Forklar at når vi er en god venn, hjelper vi andre til å gjøre godt. Vi bryr oss om vennene
våre og ønsker at de skal være lykkelige. Snakk om hvor viktig det er å behandle andre slik
vi selv ønsker å bli behandlet. Spør hvordan barna kunne være en god venn i situasjoner
som disse:

• Du og en venn leker sammen, og et annet barn kommer og vil leke med deg.

• Det kommer et nytt barn i klassen for første gang og føler seg sjenert eller redd.

• Et barn har blitt ertet og føler seg ulykkelig.

Sang Syng eller fremsi teksten til «Jeg ønsker å være snill og god» (Barnas sangbok).

Jeg ønsker å være snill og god,
for det jeg vet er rett.
Men godhet begynner først med meg.
Glem ikke det så lett!

• Hva føler du når vennene dine er snille mot deg?

• Hva tror du de føler når du er snill mot dem?

Hjelp barna å forstå at hvis de ønsker å ha venner, må de selv være en god venn.

Venner deler med hverandre

• Hvis du leker med (et leketøy eller noe annet konkret) og en venn kommer for å leke med
deg, hva skulle du da gjøre?

Forklar at når vi lar en annen leke med oss, eller når vi gir bort noe av det vi har til en annen,
så deler vi. Noen ganger går det ikke an å dele opp det vi har, derfor må vi bruke det hver
vår gang. Dette er også å dele.

• Hvis en av vennene dine er sulten og du har mat, hva skulle du da gjøre?

Historie Vis frem Bibelen og fortell historien om Jesus som mettet de fem tusen, slik den står i
Johannes 6:1–13. Få frem at fordi en ung gutt delte den maten han hadde med dem, kunne
Jesus bruke sin makt til å la det bli nok til hele folket.

Minn barna om historien om Elias og enken i Sarepta (leksjon 32). Enken ble velsignet fordi
hun delte maten sin med Elias selv om hun nesten ikke hadde noen ting.

• Hva kan vi dele med vennene våre?

• Hva kan vi dele med familien vår?

Sang La barna reise seg og synge «Synge en sang er moro» (Barnas sangbok) og bruke ord
som «Dele min (bil, bok eller hva som helst barna foreslår) er moro det.» Få barna til å gjøre
bevegelser som passer til ordene.

Dele min bil er moro det,
moro det, ja, moro det.
Dele min bil er moro det,
ja, det er moro det.

(Copyright © 1963 D. C. Heath and Company. Gjenopptrykt med tillatelse.)

Minn barna om at venner hjelper hverandre, og oppmuntre dem til å hjelpe til med å rydde
opp i klasserommet etter behov.

Vitnesbyrd Bær ditt vitnesbyrd om hvor viktig det er å være en god venn. Du kan fortelle en personlig
erfaring med en av dine venner. Minn barna om at vår himmelske Fader og Jesus er våre
venner, og at de elsker oss. Oppmuntre barna til å være snille mot vennene sine denne
uken.
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BERIKENDE 
AKTIVITETER Velg noen av disse aktivitetene til leksjonen.

1. Syng eller fremsi teksten til «Gi, sa den lille bekk» eller «Elsk hverandre» (Barnas
sangbok).

2. La barna reise seg og fremføre aktivitetsverset «Kjære lille venn»:

Jeg har en kjær liten venn (omfavn deg selv),
jeg treffer henne [eller ham] hver dag.
Jeg er glad i min kjære venn,
og slik leker vi hver dag:
Vi leker med dukker (lat som du bysser en dukke),
vi kaster ball (lat som du kaster),
vi marsjerer som soldater (marsjer stille på stedet),
vi husker (beveg kroppen frem og tilbake),
vi snakker og synger
slik alle gode venner skulle gjøre (fold armene og nikk).

3. Ta med noe godt til klassen (spør foreldrene om noen av barna er allergiske mot det du
har med). Legg godteriet slik at barna kan se det. Nevn hvor godt det ser ut og spør
barna om de vil at du skal dele med dem. Spør hva de ville føle hvis du delte med bare
noen av barna. Snakk om hva andre føler når de ikke får være med. Del godteriet med
barna.

4. La barna få tegne et bilde av seg selv der de deler noe med en venn. Skriv på hver
tegning: Jeg kan dele med min venn.

5. Fortell følgende historie med dine egne ord:

Skoene som hadde kobber-tå

Da pionerene kom til Utah, var de aller fleste fattige. De hadde brukt alle pengene sine
på å kjøpe det de trengte til den lange reisen, og på redskaper som de trengte for å
bygge hus og dyrke en hage. Fordi folket ikke hadde så mye penger, hadde mange av
barna bare ett par sko, og disse brukte de bare til søndagsbruk. De gikk ofte barbent
de andre dagene i uken.

En pioner-pike som het Melinda, hadde et par tykke, stygge sko med kobber-tå som
hun hadde brukt om vinteren. Ut på sommeren kjøpte foreldrene et par nye, pene
søndagssko til henne som var gode å gå i. Disse skoene skulle hun ha på når hun skulle
gå i opptog.

Melindas beste venninne, Amanda, hadde ingen sko i det hele tatt. Melinda syntes synd
på Amanda. Hun fikk lov av moren til å låne henne et par av sine egne sko som hun
kunne ha på når hun gikk i opptoget. Da Melinda fant frem de gamle, tykke skoene med
kopper-tå for å gå bort til venninnen med dem, sa moren: «Hvis du skal dele med henne,
synes jeg du skulle gi henne noe du ville like å få selv.»

Melinda tenkte hardt en liten stund. Hun tenkte på hva Jesus ville ha gjort. Hun tenkte
på hvilke sko hun selv helst ville ha, og så bestemte hun seg. Hun tok med seg de nye
søndagsskoene for å la venninnen bruke dem, og så gikk hun selv i opptoget med de
gamle, stygge skoene med kobber-tå. Men Melinda følte seg så inderlig glad! Hun visste
at hun delte med en annen, akkurat slik Jesus ville ønsket at hun gjorde.

FLERE AKTIVITETER 
FOR DE YNGSTE 1. Sett frem flere leker som barna kan leke med. Snakk om viktigheten av å si «vær så snill»

og «takk». Oppmuntre barna til å dele lekene med hverandre mens de leker, og til å
hjelpe hverandre med å rydde lekene bort når de ikke skal leke mer.
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2. Led barna i bevegelsene mens du fremsier følgende vers. Gjenta det hvis barna ønsker.

Gjør dagen til en lykkelig dag

To øyne som ser der jeg kan gjøre godt (pek på øynene),
to lepper som smiler til stort og smått (smil bredt).
To ører som hører og lytter (hånden bak øret),
to hender som lekene rydder (lat som du plukker opp leker og setter dem bort).

En tunge til å si mye pent hver dag (pek på munnen),
i arbeid og lek vises hjertelag (hendene over hjertet).
To føtter som løper så gjerne omkring (pek på føttene),
ja, dagen er fylt av mange hyggelige ting.

3. Syng eller fremsi teksten til «Jeg har to hender små» (Barnas sangbok).



FORMÅL Å oppmuntre hvert barn til å uttrykke kjærlighet til andre gjennom kjærlige ord og handlinger.

FORBEREDELSE 1. Be om Åndens veiledning og studer Matteus 7:12, Markus 10:13–16, Lukas 10:30–37 og
Johannes 13:34.

2. Repeter historien i leksjon 19 om Jesus som helbredet den blinde mannen (se Johannes
9:1–7).

3. Lag et papirhjerte til hvert av barna i klassen. Skriv Jeg er glad i deg på hvert hjerte.

4. Nødvendig materiell:
a. Bibelen.
b. Bilde 1-3, Jesus Kristus (Evangelisk kunst 240, 62572), bilde 1-43, Jesus helbreder

den blinde (Evangelisk kunst 213, 62145), bilde 1-48, Barn leker med byggeklosser,
bilde 1-62, Den barmhjertige samaritan (Evangelisk kunst 218, 62156).

5. Gjør de nødvendige forberedelsene til eventuelle berikende aktiviteter som du vil bruke.

LÆREAKTIVITETER La et barn få holde åpningsbønnen.

Vis bilde 1-48, Barn leker med byggeklosser.

• Hva gjør disse barna?

• Tror du disse barna er venner?

• Hvordan oppfører venner seg overfor hverandre?

Minn barna om at venner behandler hverandre pent. Når vi er snille mot andre, viser vi at vi
er glad i dem.

Sang Syng eller fremsi teksten til «Elsk hverandre» (Barnas sangbok) sammen med barna, og
gjør bevegelsene til:

Elsk hverandre, lød Hans ord (bre armene ut),
vær en trofast venn (nikk med hodet).
Alle som du godhet gir (legg hendene over hjertet),
elsker deg igjen (omfavn deg selv).

Jesus viste at han elsket andre ved å være god mot dem

Vis bilde 1-3, Jesus Kristus, og fortell barna at Jesus ba oss om å gjøre mot andre det vi vil
andre skal gjøre mot oss. Vis frem Bibelen og les Matteus 7:12 til og med gjør det også mot
dem! Forklar at dette skriftstedet betyr at hvis vi vil at andre skal være snille og gode mot
oss, må vi være snille mot dem.

Historie Vis bilde 1-43, Jesus helbreder den blinde. La barna hjelpe deg å fortelle historien som
bildet illustrerer (se Johannes 9:1–7).

• På hvilken måte var Jesus snill mot den blinde mannen?

Historie Fortell historien om Jesus som velsignet de små barna, slik den står i Markus 10:13–16.

• På hvilken måte var Jesus snill mot barna?

Få frem at Jesus hjalp andre mennesker hele sitt liv. Ved å være snill og god viste Jesus
at han var glad i andre mennesker. Forklar at Jesus befalte oss å elske hverandre. Les
Johannes 13:34 for barna. La barna gjenta Som jeg har elsket dere, skal også dere elske
hverandre noen ganger.

Oppmerksomhets-
vekker
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Sang Syng eller fremsi teksten til «Elsk du din neste» (Barnas sangbok) sammen med barna.

Som jeg har elsket,
elsk du din neste.
Jeg gir et nytt bud:
Elsk du din neste.
Derved vet alle
du er min disippel,
om du på jord
elsker din neste.

(Copyright © 1961, 1989 Luacine C. Fox. Brukt med tillatelse.)

Vi kan vise kjærlighet til andre ved å være snille og gode

Historie Vis bilde 1-62, Den barmhjertige samaritan, og fortell historien om den barmhjertige
samaritan slik den står i Lukas 10:30–37.

• Hvem var snill og god i denne historien?

• Hva gjorde samaritanen for å hjelpe den skadede mannen?

Hjelp barna å tenke på hvordan de kan være snille og gode mot andre. Få dem til å dele
idéene med hverandre i klassen.

Forklar at noen ganger er det vanskelig å være snill mot en person fordi han eller hun ikke
ser snill ut eller ser annerledes ut enn oss. Hjelp barna å forstå at alle trenger å bli behandlet
vennlig. Selv om folk ser uvennlige ut eller ser annerledes ut enn oss (som f.eks. hvis de har
en annen hudfarge eller et handikap), skulle vi behandle dem vennlig.

Snakk om hvor viktig det er å vise kjærlighet og godhet hjemme.

• Hvordan kan du vise at du er glad i far? i mor? i brødrene og søstrene dine?

Få frem at når vi er snille mot familien vår, vil ikke bare de bli glade, men vår himmelske
Fader og Jesus blir også glade.

Forklar at noen ganger hender det at små barn tar ting eller ødelegger ting som tilhører oss.
Hjelp barna å forstå at små barn ikke alltid forstår hva de gjør. Vi må behandle dem vennlig
og ikke bli sint på dem. Hvis vi har ting som kan gå i stykker, skulle vi prøve å ha dem på et
sted hvor små barn ikke kan få tak i dem.

• Hvordan kan vi vise at vi elsker vår himmelske Fader og Jesus?

Få frem at vi viser vår himmelske Fader og Jesus kjærlighet ved å holde budene, ved å
være ærbødige i kirken og ved å være snille og hjelpsomme mot dem vi er sammen med.

Vi kan vise kjærlighet ved å snakke vennlig

Aktivitet Be barna om å følge instruksjonene nedenfor. Etter at barna har utført hver av instruksjonene,
takker du dem for at de gjorde det.

1. Vær så snill å reise dere.

2. Vær så snill å sette dere ned.

3. Vær så snill å reise dere og snu dere rundt. Vær så snill å sette dere ned. Vær så snill å
reise dere igjen.

4. Vær så snill å strekke armene høyt over hodet.

5. Vær så snill å sette dere stille ned.

• Hvilke høflige eller vennlige ord sa jeg?

• Hva føler du når noen sier «vær så snill» og «takk» til deg?

Hjelp barna å forstå at hvis vi ønsker at andre skal snakke vennlig til oss, skulle vi snakke
vennlig til dem.
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Minn barna på andre høflige former, som «jeg er lei for det» og «unnskyld», og situasjoner
da disse ordene skulle brukes. Still følgende spørsmål eller tilsvarende som er mer aktuelle
for dere:

• Hvordan ville du på en høflig måte be om litt vann?

• Hva burde du si hvis noen gir deg en gave?

• Hva kan du si hvis du gjør en annen lei seg?

• Hva kan du si for å få oppmerksomhet på en høflig måte?

Forklar at selv om andre skulle si noe uvennlig til oss, skulle vi likevel svare dem på en
vennlig måte.

Sang Syng «Elsk hverandre» igjen sammen med barna.

Vitnesbyrd Ros barna for at de har vært vennlige i situasjoner som du har lagt merke til. Forklar at fordi
vår himmelske Fader og Jesus elsker alle mennesker, gleder de seg over å se at vi er snille
mot hverandre. Bær vitnesbyrd om at vår himmelske Fader og Jesus ønsker at vi skal være
snille og gode. Gi hvert barn et papirhjerte. Fortell hva som står skrevet på hjertene, og gi
uttrykk for at du er glad i barna.

BERIKENDE 
AKTIVITETER Velg noen av disse aktivitetene til leksjonen.

1. Les følgende eksempler (eller lag andre) og be barna om å holde opp papirhjertene
sine hvis handlingen er god eller viser kjærlighet. Be dem holde hjertene i fanget hvis
handlingen ikke er god og ikke viser kjærlighet.

• Ta hver sin tur når vi spiller et spill.

• Være sur.

• Hjelpe et barn som slår seg.

• Slå en som gjør deg sint.

• Gå ærbødig inne i møtehuset.

• Si «vær så snill» og «takk».

• Holde opp døren for noen.

• Bråke i kirken.

• Hjelpe til med å rydde.

Minn barna om at når vi er snille mot andre, viser vi kjærlighet, og vår himmelske Fader
og Jesus gleder seg over oss.

2. Tenk på en del kjente situasjoner hvor barna har anledning til å opptre vennlig og vise
kjærlighet. Skriv situasjonene på lapper og la hvert barn velge en. Les hver situasjon høyt
og få barnet som trakk lappen, til å rollespille situasjonen. Du kan gjerne bruke følgende
eksempler:

• Du og en venn leker sammen, og et annet barn kommer inn i rommet. Hva skulle du
gjøre?

• Du og søsteren din vil leke med den samme leken. Hva skulle du gjøre?

• Lillebroren din har tatt noe som tilhører deg. Hva skulle du gjøre?

3. Bruk kjente eksempler fra wardet eller området, og snakk om hvordan vi kan vise kjærlig-
het overfor noen som er funksjonshemmet. Hjelp barna å komme frem til hvordan de helt
konkret kan hjelpe en funksjonshemmet.

• Hvordan kan vi vise kjærlighet overfor en som ikke kan se?

• Hvordan kan vi vise kjærlighet overfor en som ikke kan høre?

• Hvordan kan vi vise kjærlighet overfor en som bruker rullestol eller krykker?

Leksjon 34
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4. Hjelp barna å forstå at selv om noen kanskje snakker et annet språk enn oss eller har en
annen hudfarge, er vi alle vår himmelske Faders barn. Vi skulle alle være snille og gode
mot hverandre. Vi skulle behandle alle mennesker slik vi ønsker at de skal behandle oss.
Forklar at hvert eneste menneske er forskjellig fra alle andre på en eller annen måte.

FLERE AKTIVITETER 
FOR DE YNGSTE 1. Syng eller fremsi teksten til «Jeg ønsker å være snill og god» (Barnas sangbok).

2. Hjelp barna å gjøre bevegelser til følgende aktivitetsvers:

Et smil er veldig smittsomt (skyv munnvikene oppover),
så når jeg blir trist og sta (skyv munnvikene nedover),
prøver jeg å smile litt (skyv munnvikene oppover).
Og vips, så er jeg glad (legg begge hendene mot hjertet)!

(Tilpasset fra Pat Graham, «Feeling Glad», Friend, mars 1990, s. 21.)



FORMÅL Å hjelpe hvert barn å forstå viktigheten av å være snill mot dyr.

FORBEREDELSE 1. Be om Åndens veiledning og studer 1. Mosebok 2:19–20; 6–8.

2. Nødvendig materiell:
a. Bibelen.
b. Bilde 1-28, Skapelsen – levende skapninger (Evangelisk kunst 100, 62483), bilde 1-30,

Noah og arken med dyrene (Evangelisk kunst 103, 62305).

3. Gjør de nødvendige forberedelsene til eventuelle berikende aktiviteter som du vil bruke.

LÆREAKTIVITETER La et barn få holde åpningsbønnen.

Lat som du er et dyr som barna kjenner. Be barna gjette hvilket dyr du er. La alle etter tur få
late som de er et dyr mens de andre gjetter hvilket dyr han eller hun er.

Adam ga alle dyrene et navn

Minn barna om at vår himmelske Fader planla og Jesus skapte alle dyrene, fiskene, fuglene
og insektene på jorden. Vis frem Bibelen og forklar at Skriften forteller oss at Adam ga alle
dyrene navn (se 1. Mosebok 2:19–20). Vis bilde 1-28, Skapelsen – levende skapninger.

• Hva kalte Adam dyrene på dette bildet? (La barna etter tur peke på et dyr og si hva det
kalles.)

Vår himmelske Fader og Jesus vil at vi skal være snill mot dyrene

Historie Vis bilde 1-30, Noah og arken med dyrene, og repeter historien om Noah og arken slik den
står i 1. Mosebok 6–8. Få frem at minst to av hvert slag ble reddet fra å drukne. Vår himmelske
Fader og Jesus elsker dyr og ønsker at det skal være dyr på jorden.

• Hvorfor tok Noah dyr med inn i arken?

• Hvilke dyr er du takknemlig for at Noah tok med i arken?

• Hvordan tror du vår himmelske Fader og Jesus vil at vi skal behandle dyrene?

Historie Fortell med dine egne ord følgende historie om president Spencer W. Kimball, Kirkens tolvte
president:

Da president Kimball var gutt, hadde han jobben med å føre kuene ut på et beite et stykke
unna der de bodde. En dag laget han seg en sprettert, et leketøy som han kunne skyte
stener med mot gjerdestolper og trestammer. Han ble veldig flink og kunne treffe et tre eller
en gjerdestolpe langt borte.

Langs med veien som han gikk med kuene, vokste det høye trær. Spencer la merke til at
det var mange småfugler i disse trærne. Da han så fuglene, ble han fristet til å skyte på dem
for å vise hvor flink han var til å treffe. Men så husket han en sang som han sang i Primær.
Den var slik: «Drep ikke småfuglene. . . Jorden tilhører Gud, og han sørger for mat for store
og for små.» Spencer tenkte på ordene han pleide å synge. Han fant ut at fuglene betydde
svært mye for vår himmelske Fader, og at det ikke er riktig å drepe dem. Derfor var han
alltid påpasselig med å bruke spretterten på steder hvor han ikke kunne treffe fugler. (Se
CR, apr. 1978, s. 71.)

Oppmerksomhets-
vekker
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• Hvordan viste Spencer W. Kimball godhet mot fuglene?

Fortell barna at vår himmelske Fader og Jesus ønsker at vi skal være snille mot alle dyr.

Sang Syng eller fremsi teksten til «Jeg ønsker å være snill og god» (Barnas sangbok).

Jeg ønsker å være snill og god,
for det jeg vet er rett.
Men godhet begynner først med meg.
Glem ikke det så lett!

• Har du et kjæledyr?

Aktivitet Innby barna til å snakke om kjæledyrene sine og hvordan de steller med dem. Les følgende
uttalelser og få barna til å rekke opp tomlene hvis utsagnet er en kjærlig måte å behandle
kjæledyr på, og vende dem ned hvis det er en ukjærlig måte å behandle kjæledyr på.

• Gi dem god mat hver dag.

• Glemme å gi dem mat.

• Glemme å gi dem vann.

• Passe på at de alltid har friskt vann å drikke.

• Gi dem et trygt og godt sted å sove.

• Stenge dem inne på et varmt sted hele dagen.

• Gi dem kjærlighet og oppmerksomhet.

Vitnesbyrd Minn barna om at dyrene ble skapt av Jesus og er en del av vår himmelske Faders plan. Vår
himmelske Fader og Jesus ønsker at vi skal være snille mot dyrene. Fortell om dine følelser
for et kjæledyr eller dyr generelt.

BERIKENDE 
AKTIVITETER Velg noen av disse aktivitetene til leksjonen.

1. Kopier kaninen bakerst i leksjonen til hvert barn, og la dem fargelegge dem. Lim en
bomullsdott til kaninenes hale for å gjøre den myk og luftig.

2. Syng eller fremsi teksten til «Min himmelske Fader elsker meg» (Barnas sangbok).

3. Bruk fiskestangen fra leksjon 11 og utklippsfigurene av dyr som følger med boken, og la
barna etter tur fiske et dyr. Etter hvert som de fisker et dyr, lar du dem vise det frem og
fortelle hva de vet om det.

4. Lag et merke med teksten Jeg vil være snill mot dyrene til hvert barn og la dem ta det
med hjem.

5. Hjelp barna å gjøre bevegelsene til følgende fingerlek:

Min lille kattepus

Min lille kattepus sprang opp i et tre («løp» med høyre hånds fingre oppover venstre arm)
og satt på en gren og kikket ned (hvil høyre hånd på venstre skulder).
Jeg sa: «Kom, pus», og ned han kom (løp med fingrene nedover armen)
og spiste hele matskålen tom (krum venstre hånd, lat som høyre hånd er kattungen som
spiser).

6. La barna reise seg og gjøre bevegelsene sammen med deg mens du fremsier følgende
vers:

Noah

Noah bygget arken sin (utstrakte armer)
slik Gud fortalte ham.
Han hamret, saget, målte (gjør bevegelsene).
Den ble nok større enn en pram (nikk på hodet).
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Noah ba familien (vink på dem med armen)
finne plass ombord (marsjer rolig på stedet).
Dyrene kom to og to (hold opp to fingre)
fra den ganske jord (favnende bevegelse).

Så ble det mørkt på himmelen (legg hendene over hodet),
og regnet strømmet ned (imiter regn med fingrene),
og jorden vår ble dekket til (feiende bevegelse),
det var ei land å se (hodet fra side til side).

Men arken fløt på vannet (flytende bevegelser med hendene),
dager og netter gikk (hendene sammen under kinnet).
Så kom solen frem igjen (armene i sirkel over hodet),
og jorden varme fikk.

Vannet tørket ganske opp (armene i kors),
og jorden tittet frem (åpne armer og utstrakte hender).
Noah takket Herren stor (bøy hodet og fold hendene)
som hadde hjulpet dem.

(Tilpasset fra et vers av Beverly Spencer.)

FLERE AKTIVITETER 
FOR DE YNGSTE 1. La barna få snakke om kjæledyr de har eller som de ønsker seg. Snakk om hvordan vi

skulle behandle og stelle kjæledyrene våre.

2. Fremsi teksten til «Vår verden er stor og rund som en ball», og gjør bevegelser til:

Vår verden er stor og rund som en ball (form en sirkel med armene),
og her fins skapninger uten tall.
Fjelltopper (form fjell med hendene over hodet),
sletter (hold håndflatene ned foran deg)
med blomster på (hendene skålformet),
dyr som er store (strekk opp), dyr som er små (bøy ned).
Verden er stor og rund som en ball (form en sirkel med armene).
Gud har oss kjær og gir oss gaver uten tall (omfavn deg selv).

3. Vis noen av dyrefigurene, en av gangen, og la barna fortelle deg hva de vet om hvert av
dyrene, som hvor de bor, hva de sier og hva de selv liker ved dyret.

Leksjon 35





FORMÅL Å hjelpe hvert barn å være et godt eksempel for andre ved å følge Jesu eksempel.

FORBEREDELSE 1. Be om Åndens veiledning og studer Matteus 4:19, Lukas 19:1–10, Johannes 13:15 og
3. Nephi 17:11–24.

2. Nødvendig materiell:
a. Bibelen og Mormons bok.
b. Noen fotspor av papir.
c. Bilde 1-3, Jesus Kristus (Evangelisk kunst 240, 62572), bilde 1-63, Sakkeus i et tre,

bilde 1-64, Jesus ber hos nephittene (62542).

3. Gjør de nødvendige forberedelsene til eventuelle berikende aktiviteter som du vil bruke.

LÆREAKTIVITETER La et barn få holde åpningsbønnen.

Fremsi teksten til «Gjør slik som jeg gjør» sammen med barna. Få dem til å gjøre de samme
bevegelsene som du gjør, som å sveive armene rundt, klappe i hendene eller fly som en
fugl.

Gjør slik som jeg gjør,
gjør som, gjør som jeg.
Gjør slik som jeg gjør,
gjør som, gjør som jeg.
Hvis jeg bøyer ned og opp,
hvis jeg gjør et lite hopp,
gjør slik som jeg gjør,
gjør som, gjør som jeg.
Gjør slik som jeg gjør,
gjør som, gjør som jeg.

(Copyright © 1963 D. C. Heath and Company. Gjenopptrykt med tillatelse.)

Forklar barna at når de gjorde de samme bevegelsene som du gjorde, fulgte de ditt eksem-
pel. Når vi følger noens eksempel, gjør vi det samme som dem. Fortell barna at Jesus har
sagt: «Følg meg» (se Matteus 4:19).

Vår himmelske Fader sendte Jesus til jorden for å være et eksempel for oss

Vis bilde 1-3, Jesus Kristus. Forklar at en av grunnene til at Jesus kom til jorden, var at han
skulle være et eksempel for oss og vise oss hvordan vi skulle leve. Jesus var fullkommen.
Det betyr at han gjorde alle ting riktig. Vi skulle prøve å være slik som han var da han var på
jorden.

Slå opp i Bibelen og les Johannes 13:15 for barna. Fortell at det er Jesus som sier dette.
Understrek at vi ønsker å bli lik Jesus og følge hans eksempel.

Sang Hjelp barna å synge eller fremsi første del av «Jeg prøver å ligne Jesus» (Barnas sangbok).

Jeg prøver å ligne Jesus;
jeg vandrer på hans sti.
Jeg prøver å leve slik som ham,
og god og kjærlig bli.

(Copyright © 1980 Janice Kapp Perry. Brukt med tillatelse.)

Oppmerksomhets-
vekker
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• Hva skulle vi gjøre når vi prøver å bli lik Jesus?

Historie Vis bilde 1-63, Sakkeus i et tre, og fortell historien om Jesus og Sakkeus slik den står i Lukas
19:1–10. Forklar at Jesus viste oss et godt eksempel da han var snill mot Sakkeus. Selv om
andre mennesker ikke likte Sakkeus, ville Jesus bli med ham hjem og være hans venn.

• På hvilken måte var Jesus snill mot Sakkeus? (Se Lukas 19:5.)

• Hva tror du Sakkeus følte da Jesus var snill mot ham?

Sang Syng eller fremsi teksten til «Elsk hverandre» (Barnas sangbok), og gjør bevegelser som
angitt:

Elsk hverandre, lød Hans ord (spred armene ut),
vær en trofast venn (nikk med hodet).
Alle som du godhet gir (legg hendene over hjertet),
elsker deg igjen (omfavn deg selv).

Historie Vis bilde 1-64, Jesus ber hos nephittene, og fortell historien om hvordan Jesus ba for nephit-
tenes barn, slik den står i 3. Nephi 17:11–24. Forklar at Jesus viste ved sitt eksempel at vi
skulle be for andre.

• Hvem ba Jesus for? (Se 3. Nephi 17:21.)

• Hva tror du barna følte da Jesus ba for dem?

• Hvem kan vi be for?

Nevn personer som vi kan be for, som familiemedlemmer, folk som er syke, misjonærene og
Kirkens ledere.

Aktivitet Sett opp bilde 1-63, Sakkeus i et tre, og bilde 1-64, Jesus ber hos nephittene, i hver sin
ende av rommet og plasser fotsporene på gulvet mot hvert bilde. La barna synge eller
fremsi teksten til første del av «Jeg prøver å ligne Jesus» igjen mens de følger fotsporene
mot hvert bilde.

Stopp ved hvert bilde og få barna til å gjenfortelle så mye av historien som de kan. Hjelp
dem å tenke på måter å være gode eksempler på, slik Jesus var i begge situasjonene.
De kan for eksempel la andre få låne lekene deres eller leke med en som trenger en
venn (Sakkeus), og de kan be for noen som er syke eller trenger spesiell hjelp (bønn for
nephittenes barn).

Hjelp barna å innse at når de viser kjærlighet til andre ved å være snill mot dem og be for
dem, følger de Jesu eksempel. Da er de også et godt eksempel for andre.

Sang Syng eller fremsi refrenget til «Jeg prøver å ligne Jesus» (Barnas sangbok), og gjør beve-
gelsene som er angitt nedenfor:

Elsk din neste som Gud elsker deg (omfavn deg selv).
Vær vennlig og kjærlig mot alle på din vei (ta en annen i hånden).
Vær mild og barmhjertig mot liten og stor (lat som den ene hånden er et dyrehode og klapp
det med den andre).
Da lyder du Herrens ord (hold hendene samlet med håndflaten opp, som en åpnet bok).

(Copyright © 1980 Janice Kapp Perry. Brukt med tillatelse.)

Vi kan være gode eksempler for andre

Forklar at akkurat som barna følger Jesu eksempel, vil andre se hva de gjør og følge deres
eksempel.

Aktivitet La et barn komme frem og være leder. La barnet lede de andre i bevegelser som f.eks. å
klappe i hendene, snu seg rundt eller hoppe opp og ned. Gjenta aktiviteten inntil alle har
vært leder.

Forklar at det finnes viktigere måter å være eksempler på enn hvordan vi beveger kroppen
vår. Fortell barna at de kan være gode eksempler ved å gjøre godt, som f.eks. å snakke
sant, være lydig mot mor og far, la andre låne lekene deres, være ærbødig i kirken og hjelpe
familien sin.



121

• Hva kan du gjøre for å være et godt eksempel for andre?

Be barna om å tenke ut en måte de kan være et godt eksempel på, og fortelle klassen hva
de vil gjøre.

Vitnesbyrd Fortell om en gang du fulgte en annens gode eksempel. Fortell hvor viktig du føler det er å
følge Jesu eksempel. Oppmuntre barna til å være gode eksempler for andre ved å gjøre det
Jesus ville ha gjort.

BERIKENDE 
AKTIVITETER Velg noen av disse aktivitetene til leksjonen.

1. Lag en enkel krone eller hatt av papir til hvert barn, og skriv på den: Jeg kan være et godt
eksempel. Snakk om hvordan barna kan være et godt eksempel gjennom uken.

2. Syng «En gang var Jesus et lite barn», «Gud vil jeg skal være et solskinnsbarn» eller
«Jeg er som en skinnende stjerne» (Barnas sangbok).

3. Vis frem en lommelykt eller en annen liten lyskilde. Tenn den og snakk om hvordan lyset
fra lommelykten hjelper folk når det skinner. Les høyt første linje av 3. Nephi 12:16. Forklar
barna at de er som små lys når de er gode eksempler, fordi andre mennesker vil se på
dem og følge dem. La et barn få holde lommelykten og lede de andre rundt i rommet.
Gjenta dette inntil alle som har lyst, har vært leder.

4. La barna stå og gjøre bevegelser til følgende aktivitetsvers:

Jesus elsker små barn

Noen barn sprang på raske ben (løp på stedet)
nedover veien gjennom støv og sten (pek på føttene),
gjennom mengden for å finne et sted (lat som du trenger deg frem)
tett ved Jesus, også de vil hans ansikt se (stå på tå og se deg rundt).
Noen voksne sa: «Send dem bort (hold opp hånden som for å si «stopp»),
idag er hans tid så altfor kort» (vær morsk og ryst på hodet).
Men Jesus sa: «La dem komme til meg (vink med hendene),
de er viktige og elsket av meg» (omfavn deg selv).

(Tilpasset fra Margaretta Harmon i Bible Story Finger Plays and Action Rhymes [Cincinnati,
Ohio: Standard Publishing, 1964], s. 27.)

FLERE AKTIVITETER 
FOR DE YNGSTE 1. Be barna om å gjenta ordet eksempel. Fortell at et godt eksempel er en person som du

ønsker å ligne når du vokser opp. Foreldrene våre kan være gode eksempler for oss. Be
barna om å nevne ting foreldrene gjør for å ta vare på dem eller gjøre dem lykkelige.

2. Be barna om å ta hverandre i hendene og danne en sirkel mens du synger eller fremsier
teksten til «Når vi hjelper» (Barnas sangbok). Gjenta sangen så mange ganger du
ønsker, og erstatt mor med far, bror, søster, bestemor eller bestefar.

3. Lek «Følg lederen» med barna. Få dem til å stille seg på rekke. Førstemann løper, hopper,
hinker eller beveger seg på annen måte over til den andre siden av rommet. De andre
barna følger etter og gjør de samme bevegelsene. Deretter stiller det første barnet seg
bakerst i rekken, og nr. to blir ny leder. Fortsett inntil alle har vært leder.
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FORMÅL Å styrke hvert barns ønske om å være ærlig.

FORBEREDELSE 1. Be om Åndens veiledning og studer 2. Mosebok 20:15–16, Alma 53:16–22, 56:44–57 og
13. trosartikkel. Se også Evangeliets prinsipper (31110 170), kapittel 31.

2. Lag et enkelt hodebånd til hvert barn av en papirstrimmel eller en stoffremse. Skriv Jeg
kan være ærlig på hodebåndet.

3. Nødvendig materiell:
a. Bibelen og Mormons bok.
b. En knapp eller annen liten gjenstand.
c. Bilde 1-13, Joseph Smith (Evangelisk kunst 400, 62449), bilde 1-65, To tusen unge

krigere (Evangelisk kunst 313, 62050).

4. Gjør de nødvendige forberedelsene til eventuelle berikende aktiviteter som du vil bruke.

LÆREAKTIVITETER La et barn få holde åpningsbønnen.

Be et barn om å komme frem. Press hendene dine mot hverandre med en knapp eller annen
liten gjenstand mellom. Be barna om å presse hendene sine sammen. Gå fra barn til barn
og før hendene dine gjennom deres. Slipp knappen ned i hånden til ett av barna. Få barna
til å holde hendene sammenpresset og late som de har knappen. Si: «Knapp, knapp, hvem
har knappen?» La barnet som står fremme, gjette hvem som har knappen ved å spørre:
«(Navn), har du knappen?» Si til barna at de må svare sant: «Nei, jeg har ikke knappen»
eller «Ja, jeg har knappen».

Gjenta leken flere ganger og la andre barn få gjette og gi fra seg knappen. Ros barna for at
de var ærlige.

Vår himmelske Fader og Jesus ønsker at vi skal være ærlige

Vis bilde 1-13, Joseph Smith. Fortell barna at profeten Joseph Smith skrev: «Vi tror at vi må
være ærlige» i den 13. trosartikkel. Hjelp barna å lære utenat disse ordene.

• Hva betyr det å være ærlig?

Forklar at det å være ærlig innbefatter å snakke sant, ikke ta ting som tilhører andre, og å
være rettferdig mot andre.

Vis frem Bibelen og fortell at Moses bragte folket sitt De ti bud (se 2. Mosebok 20). Forklar
at vår himmelske Fader og Jesus ga Moses to bud om ærlighet: «Du skal ikke stjele» og
«Du skal ikke si falskt vitnesbyrd». Les 2. Mosebok 20:15–16 høyt.

• Hva vil det si å stjele?

Forklar at å si falskt vitnesbyrd er å si noe som ikke er sant.

Sang Fremsi teksten til «Jeg tror at jeg må være ærlig».

Jeg tror at jeg må være ærlig,
tror at jeg må være sann.
Vår verden vil bli bedre
hvis jeg daglig gjør så godt jeg kan.

Aktivitet Beskriv noen handlinger for barna. Be dem om å stå hvis handlingen er ærlig, og sitte hvis
handlingen er uærlig. Bruk eksemplene nedenfor eller lag andre:

Oppmerksomhets-
vekker
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• Ta godteri når mor har bedt deg ikke gjøre det.

• Si sannheten om det du gjør.

• Ta noe som ikke tilhører deg.

• Innrømme det når du har gjort noe galt.

• Si at en annen har gjort det når du har gjort noe galt.

• Finne penger eller noe som tilhører andre, og levere det til eieren.

Be barna om å fortelle om situasjoner hvor de har vært ærlige.

• Hva føler du når du er ærlig?

• Hva føler du når du ikke er ærlig?

• Hvorfor er du noen ganger redd for å være ærlig? (Du kan bli straffet eller gjøre noen
ulykkelig.)

Hjelp barna å forstå at vi vil føle bedre hvis vi er ærlige, selv om det noen ganger kan være
vanskelig.

Vi blir velsignet når vi er ærlige

Historie Vis bilde 1-65, To tusen unge krigere. Fortell historien om de to tusen unge krigerne slik
den står i Alma 53:16–22 og 56:44-57, spesielt Alma 53:20–21. Forklar at en av grunnene til
at disse unge mennene var så modige og tapre, var at de var ærlige. Les høyt siste del
av Alma 53:20 (fra de var menn som alltid var pålitelige). Forklar at pålitelig betyr å være
ærlig. Fordi disse unge krigerne var ærlige, ble de beskyttet i krigen. De ble velsignet for
sin ærlighet og tro og sitt mot. Også vi vil bli velsignet hvis vi er ærlige.

• På hvilken måte ble de to tusen unge krigerne velsignet for å være ærlige? (Se Alma
56:54–56.)

Aktivitet Sett hodebåndet på barna. Be dem forestille seg at de er de to tusen unge krigerne, og
marsjere rundt i rommet mens du klapper takten. Få dem til å stanse når du slutter å klappe,
og spør et barn om han eller hun kan fortelle hvordan han/hun kan være ærlig. Begynn å
klappe igjen, og gjenta aktiviteten inntil alle har hatt tur.

Vitnesbyrd Bær ditt vitnesbyrd om at vår himmelske Fader og Jesus ønsker at vi skal være ærlige, og at
vi kan føle glede når vi er ærlige.

BERIKENDE 
AKTIVITETER Velg noen av disse aktivitetene til leksjonen.

1. Fortell med dine egne ord følgende historie om Jacob Hamblin og hans sønn:

Jacob Hamblin var en av de første pionerene som kom til det sydlige Utah. Han likte
svært godt indianerne som bodde der, og han lærte å snakke språket deres. Han var
alltid ærlig overfor indianerne, og de lærte å stole på ham. En dag sendte Jacob sønnen
sin for å selge en ponni til en indianer i bytte med noen tepper. Indianeren undersøkte
ponnien nøye og la frem en stabel med tepper. Jacobs sønn sa: «Ikke nok.» Indianeren
la flere tepper på stabelen. Da Jacobs sønn mente han hadde fått mange nok, red han
hjem, stolt over at han hadde fått så mange tepper for ponnien. Da Jacob så hvor mange
tepper han hadde med seg hjem, ble han ikke særlig glad. Ponnien var ikke verd så
mange tepper. Jacob ba sønnen om å bringe halvparten av teppene tilbake til indianeren.
Da gutten kom tilbake til indianeren, lo han og sa: «Jeg visste nok at Jacob ville sende
dem tilbake.» (Se Jacob Hamblin jr., som fortalt til Louise Lee Udall i A Story to Tell [Salt
Lake City: Deseret Book Co., 1945], s. 359–60.)

Forklar at indianeren visste at Jacob Hamblin var en ærlig mann og ville sende tilbake de
teppene som var for mye. Indianeren stolte på Jacob fordi han alltid var ærlig. La barna
rollespille eller gjenfortelle historien.

2. Syng eller fremsi teksten til «En gang var Jesus et lite barn» (Barnas sangbok).
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3. Bruk enkle dukker, som sokkedukker eller posedukker, til å rollespille situasjoner hvor
noen har hatt valget mellom å være ærlig eller uærlig. Bruk eksemplene nedenfor eller
lag andre.

• Du har knust en tallerken og mor spør hvem som har gjort det.

• Du hjelper noen å plukke opp penger som falt på gulvet, og du blir fristet til å ta noen.

• Du spiste to kaker etter at far hadde sagt nei. Far spør om du har tatt kakene.

La barna etter tur bruke dukkene og fortelle hva de burde gjøre i hver situasjon.

FLERE AKTIVITETER 
FOR DE YNGSTE 1. Spør barna om det er en hest i rommet. Fortell at selv om de leter veldig nøye, vil de ikke

finne en hest i rommet fordi det ikke er noen der. Det ville ikke være ærlig å si at det er en
hest i rommet. Spør om de kan se _____________________ (noe barna lett kan se). Forklar at når de
sier noe som er sant eller virkelig, er de ærlige.

2. Be barna om å rekke opp begge hendene når du sier noe som er sant, og ta dem ned
når du sier noe som ikke er sant. Gi enkle, men åpenbare utsagn som «jeg har en blomst
i håret», «jeg har kjole på», «buksene til Jonas er røde», eller «du sitter på en stol».

3. Syn eller fremsi teksten til «Våg gjøre rett» (Barnas sangbok).



FORMÅL Å oppmuntre hvert barn til å vise kjærlighet til vår himmelske Fader og Jesus ved å være
ærbødig.

FORBEREDELSE 1. Be om Åndens veiledning og studer 2. Mosebok 3:1–10.

2. Nødvendig materiell:
a. Bibelen.
b. Bilde 1-19, Kristus og barna (Evangelisk kunst 216, 62467), bilde 1-66, Moses og den

brennende tornebusken (Evangelisk kunst 107, 62239), bilde 1-67, En ærbødig klasse.

3. Gjør de nødvendige forberedelsene til eventuelle berikende aktiviteter som du vil bruke.

LÆREAKTIVITETER La et barn få holde åpningsbønnen.

Be barna om å folde armene og sitte stille mens du synger eller fremsier teksten til «Stille
nå, kjære barn» (Barnas sangbok) med lav stemme. Hvis barna kjenner sangen, kan de
synge med.

Stille nå, kjære barn, ydmykt lytt til Herrens bud.
Stille nå, kjære barn, vend din tanke opp mot Gud.
Stille nå, kjære barn, inderlig vi ber:
Fyll oss, Herre, med din ånd, lær oss daglig mer.

Når du er ferdig, takker du barna for at de satt stille.

Vi kan være ærbødige i kirken

Vis bilde 1-67, En ærbødig klasse.

• Hvor er disse barna?

• Hva gjør de?

• Hva tror du de tenker på?

• Hvordan oppfører du deg når du kommer til Primær?

Forklar at når vi kommer til kirken, skulle vi oppføre oss på en bestemt måte. Det kalles å
være ærbødig.

La barna gjenta ordet ærbødig flere ganger.

• Hva tror du det menes med å være ærbødig?

Forklar at det å være ærbødig er det samme som å gjøre noe som viser vår kjærlighet og
respekt for vår himmelske Fader og Jesus. Vi kan vise vår kjærlighet til dem ved å (la barna
demonstrere noe av det mens du snakker):

• Gå stille og snakke lavt.

• Sitte stille og lytte til bønner og leksjoner.

• Rekke opp hånden når vi vil si noe.

• Folde armene.

• Holde møtehuset ryddig.

Oppmerksomhets-
vekker
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Forklar at når vi gjør disse tingene, vet vår himmelske Fader og Jesus at vi elsker dem og er
glade for å være i kirken.

Aktivitet Fremsi teksten til «Ærbødighet» sammen med barna. Gjenta den hvis du ønsker det.

Jeg vil være stille
når jeg i kirken er.
Når jeg sitter ærbødig,
vil Guds ånd meg være nær.

• Hvorfor skulle vi være ærbødige i Primær?

Minn barna om at når vi er ærbødige, kan vi lytte til læreren vår og lære om vår himmelske
Fader og Jesus. Når vi er ærbødige, hjelper vi også andre til å være ærbødige.

• Hvilken bygning er vi i nå?

• Hvem eier dette huset?

Forklar at møtehuset vårt tilhører vår himmelske Fader og Jesus. Det er et sted hvor vi
kommer for å lære om dem og det de ønsker vi skal gjøre.

Aktivitet Gjør følgende fingerlek sammen med barna. Improviser håndbevegelser for å vise deler av
møtehuset.

Kirken vår

Dette er veggene i kirken vår.
Dette er spiret, så rankt det står.
Dette er vinduer som gir oss lys.
Dette er dørene hvor inn du bys.
Huset ble bygget av gode menn.
Her skal vi lære å være en venn.
Nå bøyer vi hodet og ber en bønn (fold armene og bøy hodet)
til Gud som ga oss en kirke skjønn.

• Kan du nevne noe av det vi skulle gjøre i møtehuset?

• Kan du nevne noe som vi ikke skulle gjøre i møtehuset?

Hjelp barna å forstå at det finnes steder i møtehuset hvor de kan løpe og leke og tider da de
kan gjøre dette, men i størstedelen av bygningen og på søndager skulle vi være ærbødige.
Påpek at foruten å sitte stille i Primær og i kirkesalen, går vi stille i gangene og snakker lavt.

Historie Fortell en historie om at barna i klassen kommer til Primær. Få med hvor opprømte de er
når de springer og hopper på vei til møtehuset, hvor stille de går når de kommer innenfor og
hva de gjør under nadverdsmøtet og i Primær og i gangene etter møtene. Få frem hvor
ærbødige barna er når de kommer til kirken.

Aktivitet Fremsi teksten til «Jeg har to fine føtter» mens barna går stille og forsiktig rundt i rommet så
skoene deres ikke lager noen lyder.

Jeg har to fine føtter små
som tar meg dit jeg vil.
De hopper og de spretter
og gjør seg ofte til.
Men de er ikke slik
når de i kirken treder inn.
Da går de pent og pyntelig
med sakte, stille trinn.

• Hva gjør du med føttene dine når du går i gangene i møtehuset? i kirkesalen? i klassen?

• Hva gjør du med hendene dine?

• Hva gjør du med stemmen din?
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Vi kan føle ærbødighet

Vis bilde 1-19, Kristus og barna, og fortell hva du føler når du tenker på Jesus og hvor høyt
han elsker oss. Forklar at dette er ærbødige følelser. Oppfordre barna til å fortelle hva de
føler for Jesus.

Historie Vis bilde 1-66, Moses og den brennende tornebusken, og fortell historien i 2. Mosebok
3:1–10. Fremhev ærbødigheten som Moses følte da Herren talte til ham fra den brennende
tornebusken og kalte ham til å føre Israels barn ut av Egypt. Les høyt fra Bibelen og forklar
litt av vers 5: «Dra dine sko av føttene! For det sted du står på, er hellig grunn.»

• Hvorfor tok Moses skoene av seg?

Forklar at det var en måte å vise ærbødighet på. Forsikre deg om at barna forstår at vi ikke
behøver å ta av oss skoene for å være ærbødige. Vi har mange andre måter å være
ærbødig på.

• Hvordan kan du være ærbødig?

Vi kan være ærbødige hjemme

Fortell barna at møtehuset ikke er det eneste stedet hvor vi skulle være ærbødige.

• Hva gjør du hjemme når en holder bønn?

• Hva gjør du på familiens hjemmeaften?

Forklar at når vi lytter stille under bønn og leksjoner hjemme, er vi også ærbødige. Dette
viser vår himmelske Fader og Jesus at vi elsker dem.

Vitnesbyrd Gi uttrykk for din kjærlighet til vår himmelske Fader og Jesus, og din takknemlighet for at du
kan vise din kjærlighet ved å være ærbødig. Oppfordre barna til å vise sin kjærlighet til
vår himmelske Fader og Jesus ved å være ærbødige i Primær, på nadverdsmøtet og under
bønn og hjemmeaften hjemme.

BERIKENDE 
AKTIVITETER Velg noen av disse aktivitetene til leksjonen.

1. Ta barna med på en ærbødig spasertur gjennom gangene i møtehuset. Gå om mulig inn
i kirkesalen. Når dere kommer tilbake til klasserommet, roser du barna for at de var
så ærbødige, og forteller hvordan deres ærbødighet hjalp andre i bygningen til å være
ærbødige i sine klasser.

2. Syng eller fremsi teksten til «Ærbødig må jeg være» (Barnas sangbok), eller «Fader, i ditt
hus» (Barnas sangbok).

3. Tegn rundt hvert barns føtter på et ark hvor du har skrevet verset «Jeg har to fine føtter
små» (se s. 126). La barna fargelegge arket sitt og ta det med hjem.

4. La barna etter tur få vise en måte han eller hun kan være ærbødig på i klassen, som å
sitte stille, folde armene eller rekke opp hånden for å si noe. Snakk om hvorfor vi skulle
være ærbødige i vår himmelske Faders hus.

5. Hjelp barna å si ordene i det ene eller begge følgende vers. Improviser bevegelser til
ordene.

Åpne, lukke [hendene]

Åpne, lukke, åpne lukke.
Klapp i hendene.
Åpne lukke, åpne, lukke.
Legg dem på ditt kne.

Leksjon 38



128

Jeg rister mine hender

Jeg rister mine hender.
Jeg ruller mine hender.
Jeg klapper til en sang.
Jeg løfter mine hender
og tar dem ned igjen.
De hviler i mitt fang.

Jeg sier hysj til mine ben.
Jeg hviler min ben.
Jeg stolen stille tar.
Jeg bøyer hodet ned.
Jeg lukker mine øyne.
Til bønnen er jeg klar.

FLERE AKTIVITETER 
FOR DE YNGSTE Be barna om å lukke øynene. Be dem om å rekke opp hånden hvis de kan høre at du

slipper ned en mynt eller knapp. Slipp den på gulvet eller bordet. Legg så mynten eller
knappen inn i et lommetørkle e.l. Be barna om å holde øynene igjen, høre godt etter og
rekke opp hånden hvis de kan høre mynten eller knappen denne gangen. Slipp den på
gulvet eller bordet. Hjelp barna å forstå at vi kan høre mange ting hvis vi bare lytter.



FORMÅL Å hjelpe hvert barn å forstå at god musikk kan gjøre oss glad og minne oss om vår himmelske
Fader og Jesus.

FORBEREDELSE 1. Be om Åndens veiledning og studer 1. Samuel 16:19–23, Ether 6:2–12 og Lære og
pakter 25:12.

2. Nødvendig materiell:
a. Bibelen, Mormons bok og Lære og pakter.
b. Bilde 1-61, Utvandringen fra Nauvoo (Evangelisk kunst 410, 62493), bilde 1-68, David

spiller for kong Saul, bilde 1-69, Jaredittenes båter.

3. Gjør de nødvendige forberedelsene til eventuelle berikende aktiviteter som du vil bruke.

Bemerkning til læreren: Du kan gjerne invitere Primærforeningens musikkleder til å hjelpe
deg med denne leksjonen.

LÆREAKTIVITETER La et barn få holde åpningsbønnen.

La barna danne en sirkel og synge «Er du veldig glad» (Barnas sangbok) flere ganger, bruk
fraser som «ja så klapp», «ja så tramp», og «ja så blunk». Improviser bevegelser til teksten.

Er du veldig glad og vet det, ja så klapp.
Er du veldig glad og vet det, ja så klapp.
Er du veldig glad og vet det,
så la alle men’sker se det.
Er du veldig glad og vet det, ja så klapp.

• Hva følte du da vi sang denne sangen?

God musikk kan gjøre oss glade

Forklar at glad, vakker eller rolig musikk kan hjelpe oss til å føle godt inni oss. Når vi er
bedrøvet, sinte eller redde, kan god musikk hjelpe oss å bli glade igjen.

Historie Vis bilde 1-68, David spiller for kong Saul. Fortell historien om David som spilte harpe for
kong Saul da kongen ikke følte seg bra, slik den står i 1. Samuel 16:19–23.

• Hvorfor tror du Davids musikk fikk kong Saul til å føle seg bedre?

• Hvilke musikkinstrumenter liker du å høre?

Mim kort at du spiller på instrumentene etter hvert som de nevnes.

Aktivitet Få hvert barn til å late som det spiller et musikkinstrument, som piano, fiolin, gitar, fløyte eller
harpe, mens du nynner en kjent Primær-sang.

Forklar at også sang kan hjelpe oss til å bli glade.

• Hvilke Primær-sanger gjør deg glad?

Sang La barna velge en favorittsang, og syng den sammen med dem.

Historie Vis bilde 1-68, Utvandringen fra Nauvoo, og fortell følgende historie med dine egne ord:

Da pionerene forlot hjemmene sine i Nauvoo og dro vestover, pakket de ned alt de kunne
få plass til i overdekkede vogner eller håndkjerrer. De måtte etterlate mange av eiendelene
sine fordi det ikke var plass til dem. Det var slitsomt å reise så lenge, og pionerene var
vanligvis svært slitne når dagen var slutt.

Oppmerksomhets-
vekker
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On kvelden samlet pionerene dyrene og vognene sine i en sirkel og bygget et stort bål midt
i. Brigham Young, profeten, forsto at folket ville føle mer glede under reisen hvis de hadde
musikk. Han oppfordret dem til å synge og danse. De av pionerene som hadde tatt med
seg fioliner, trompeter og trommer, spilte på dem. Alle sang og danset rundt bålet. En av
yndlingssangene deres var «Kom, hellige». Musikken ga pionerene styrke og mot. Når de
gikk til sengs om kvelden etter å ha sunget og danset, var de lykkelige.

Sang Få barna til å sette seg i en sirkel og late som de er pionerer som sitter rundt leirbålet. Syng
«Små pionerbarn» (Barnas sangbok) eller en annen Primær-favorittsang sammen med
barna.

Musikk hjelper oss å huske vår himmelske Fader og Jesus

Forklar at musikken i kirken minner oss om vår himmelske Fader og Jesus. Be barna om å
lukke øynene og late som de hører musikken som spilles i kirkesalen før nadverdsmøtet.

• Hvordan kan musikken hjelpe deg til å være ærbødig i kirken?

Forklar at vår himmelske Fader og Jesus elsker å høre oss synge. Les høyt de to første
setningene i Lære og pakter 25:12 (til og med en bønn til mig). Forklar at å synge Kirkens
sanger er som å be til vår himmelske Fader. Vi takker vår himmelske Fader for de velsig-
nelsene han gir oss. Å synge sanger om vår himmelske Fader og Jesus minner oss på at
de elsker oss og ønsker å hjelpe oss. Forklar at de sangene vi synger på nadverdsmøtet,
kalles salmer.

• Hvorfor synger vi sanger og salmer i kirken?

Historie Vis bilde 1-69, Jaredittenes båter, og fortell historien om jaredittene som kom til det lovede
land, slik den står i Ether 6:2–12. Forklar at jaredittene sang lovsanger til vår himmelske
Fader og Jesus mens de var ombord i båtene sine.

• Hvorfor tror du jaredittene sang mens de var på reisen?

• Hva tror du jaredittene følte når vinden og bølgene slo mot båtene?

• Hvordan kunne sangen hjelpe dem når de var redde?

• Har du noen gang sunget en sang når du har vært redd? Hvordan hjalp det?

Vitnesbyrd Fortell om en situasjon hvor musikk har gjort deg glad. Minn barna om at vår himmelske
Fader og Jesus elsker å høre dem synge pene sanger. Når de synger, kan de føle glede og
huske at vår himmelske Fader og Jesus elsker dem.

BERIKENDE 
AKTIVITETER Velg noen av disse aktivitetene til leksjonen.

1. Syng «Synge en sang er moro» eller «Se, Gud har skapt vår jord så skjønn» (Barnas
sangbok).

2. Hvis klassen er liten, kan du la hvert barn velge en Primær-sang de liker godt, og deretter
synge sangene sammen.

3. Lag rytmeinstrumenter til barna av pappkrus. Legg litt ris eller sand i et pappkrus og lim
et annet på toppen slik at ikke innholdet drysser ut. Syng en Primær-sang mens barna
bruker rytmeinstrumentene. Du kan også ta med andre gjenstander som kan brukes
til rytmeinstrumenter, f.eks. bjeller, butte pinner å klappe mot hverandre eller treklosser
til å slå på.

4. Fortell med dine egne ord historien om da profeten Joseph Smith og andre ledere i
Kirken var i fengsel i Carthage. Onde menn hadde satt dem i fengsel til tross for at de
ikke hadde gjort noe galt. Profeten visste at hans liv var i fare, og han var svært bedrøvet.
Han ba sin venn John Taylor om å synge for ham. John var også svært bedrøvet, og
han fortalte Joseph at han ikke hadde lyst til å synge. Men Joseph oppmuntret ham.
Mens John sang en sang om Jesus, føltes det bedre for alle i fengslet. Sangen minnet
dem om at vår himmelske Fader og Jesus elsket dem. Det ga dem styrke og mot.
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FLERE AKTIVITETER 
FOR DE YNGSTE 1. Syng noen av barnas favorittsanger sammen med dem. Få barna til å klappe stille mens

dere synger. Snakk med dem om hvordan musikk gjør dem glade.

2. Gjør opptak av forskjellige musikktyper som barna kan lytte til. Forsikre deg om at
musikken er passende for sabbaten.

3. Fortell barna at vår himmelske Fader har gitt oss mye forskjellig musikk. Noe musikk
er laget av mennesker, og annen musikk lages av ting i verden omkring oss. Nevn
forskjellige ting i naturen som frembringer lyd som ligner musikk, som vinden, regnet,
fuglene, biene og tordenen. La barna imitere hver av lydene.

Leksjon 39



FORMÅL Å oppmuntre hvert barn til å tenke på Jesus Kristus under nadverden.

FORBEREDELSE 1. Be om Åndens veiledning og studer Lukas 22:19–20 og 3. Nephi 18:1–11. Se også
Evangeliets prinsipper (31110 170), kapittel 23.

2. Innhent forhåndsgodkjennelse fra Primærforeningens president og be biskopen ordne
med at et medlem av prestenes quorum besøker klassen noen minutter i begynnelsen
av undervisningsperioden. Han skulle forberede seg på å fortelle barna om sine ansvars-
oppgaver i forbindelse med å forrette nadverden, og hva han føler for denne hellige
ordinansen.

3. Nødvendig materiell:
a. Bibelen og Mormons bok.
b. Bilder fra begivenheter i Jesu liv, som bilde 1-16, Jesu fødsel (Evangelisk kunst 201,

62495), bilde 1-17, Jesus som gutt i templet (Evangelisk kunst 205, 62500), bilde 1-19,
Kristus og barna (Evangelisk kunst 216, 62467), bilde 1-43, Jesus helbreder den
blinde (Evangelisk kunst 213, 62145), og eventuelle andre som du ønsker å bruke.

c. Bilde 1-3, Jesus Kristus (Evangelisk kunst 240, 62572), bilde 1-8, Nadverden deles ut
(62021), bilde 1-44, Jesus underviser på den vestlige halvkule (Evangelisk kunst 316,
62380), bilde 1-70, Det siste måltid (Evangelisk kunst 225, 62174).

4. Gjør de nødvendige forberedelsene til eventuelle berikende aktiviteter som du ønsker
å bruke.

LÆREAKTIVITETER La et barn få holde åpningsbønnen.

Vis bilde 1-8, Nadverden deles ut. Fortell barna at det møtet på søndager hvor vi er sammen
som familie, kalles nadverdsmøtet.

• Hvorfor kaller vi det for nadverdsmøtet?

Presenter medlemmet av prestenes quorum for barna. Be ham fortelle om Det aronske
prestedømmes ansvar for nadverden. Få ham til å gi uttrykk for hva han føler for sin rolle
i denne hellige ordinansen. Takk ham for besøket og la ham gå tilbake til quorumsmøtet
eller Søndagsskoleklassen.

Jesus ga oss nadverden for å hjelpe oss å huske ham

Vis bilde 1-3, Jesus Kristus. Minn barna om at Jesus er vår himmelske Faders sønn. Fordi
Jesus elsker oss så høyt, kom han til jorden for å bli vår Frelser. Han helbredet de syke,
underviste om evangeliet og viste oss den riktige måten å leve på. Og så døde han for oss.

Historie Vis bilde 1-70, Det siste måltid. Fortell historien om det siste måltid, slik den står i Lukas
22:19–20. Les høyt fra Bibelen siste setning i vers 19: «Gjør dette til minne om meg!» Forklar
at Jesus ba apostlene sine å komme sammen hver sabbatsdag og minnes ham ved å ta
nadverden.

Vis bilde 1-44, Jesus underviser på den vestlige halvkule. Forklar at da Jesus besøkte
nephittene, ba han også dem å komme sammen hver sabbatsdag og minnes ham ved å
ta nadverden (se 3. Nephi 18:1–11).

• Hvem skulle apostlene tenke på når de tok nadverden?

• Hvem skulle nephittene tenke på når de tok nadverden?

Oppmerksomhets-
vekker

Nadverden hjelper meg
å tenke på Jesus
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• Hvem skulle vi tenke på når vi tar nadverden?

• Når tar vi nadverden?

Aktivitet Gjør bevegelser til følgende aktivitetsvers sammen med barna:

Jeg er glad jeg kom til kirken idag

Jeg er glad jeg kom til kirken, se: (form kirken ved å sette to fingertupper mot hverandre).
Jeg lærer å høre etter (legg hånden bak øret)
og å be (fold armene og bøy hodet).
Jeg lærer om Jesus og hans vei (pek oppover)
og om hvor glad han er i meg (omfavn deg selv).

Historier Vis bildene fra Jesu liv, ett av gangen. Hvis barna kjenner igjen bildet, kan du la dem fortelle
historien. Hvis de ikke kjenner historien, forteller du den i korte trekk. La så mange av barna
som mulig være med på å fortelle historiene.

• Hvilke historier om Jesus kan du tenke på under nadverden?

La barna fortelle andre historier om Jesus som de kan tenke på under nadverden. Hvis de
ikke kommer på noen, forteller du en eller to historier om Jesus som du selv liker å tenke på
under nadverden.

Vi kan være ærbødige under nadverden

Aktivitet Hjelp barna å fremsi følgende vers og gjøre bevegelser til:

Jeg folder mine armer (fold armene),
jeg bøyer hodet ned (bøy hodet)
og stille, stille er (hvisk denne linjen).
Mens nadverden velsignes,
minnes jeg Ham som led.

Forklar at fordi Jesus ga oss nadverden som hjelp til å minnes ham, er det viktig å tenke på
Jesus og også hjelpe andre å tenke på ham. Det kan vi gjøre ved å være ærbødig under
nadverden.

Aktivitet Hvisk en av de følgende utsagnene til et barn og be ham/henne gjenta det for klassen.
Fortsett med de andre utsagnene og andre barn.

1. Vi forbereder oss til nadverden ved å synge en ærbødig salme som minner oss om
Jesus.

2. Vi hører nøye etter når bønnen for brødet blir fremsagt.

3. Når brødet kommer til oss, tar vi bare én bit.

4. Vi hører nøye etter når bønnen for vannet blir fremsagt.

5. Vi drikker ærbødig vannet og setter begeret tilbake på brettet.

6. Vi leker aldri med brødet eller nadverdsbegrene.

Forklar at ved å gjøre dette viser vi at vi er ærbødige når vi tar nadverden.

• Hvordan kan vi være ærbødige under nadverden?

Aktivitet Be barna om å lytte nøye til de handlingene du beskriver. Be dem om å reise seg hvis du
sier noe de skulle gjøre eller tenke på under nadverden. Be dem om å sette seg hvis du sier
noe de ikke skulle gjøre eller tenke på under nadverden. Bruk følgende eksempler eller
noen av dine egne.

• Høre nøye etter når nadverdsbønnene blir fremsagt.

• Huske at vår himmelske Fader og Jesus elsker oss.

• Tenke på at du skal på tur.

• Huske at Jesus gjorde syke mennesker friske.
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• Snakke med broren eller søsteren din.

• Vri deg hit og dit.

• Tenke på at Jesus velsignet barna.

Vitnesbyrd Bær ditt vitnesbyrd om hvor takknemlig du er for at vi har nadverden til å hjelpe oss å minnes
Jesus og alt han har gjort for oss. Forklar at du er spesielt takknemlig når alle er ærbødige
under nadverden slik at du kan konsentrere deg om å tenke på Jesus.

BERIKENDE 
AKTIVITETER Velg noen av disse aktivitetene til leksjonen.

1. La hvert barn tegne et bilde av seg selv i ferd med å ta nadverden. Skriv på hver tegning:
Jeg kan tenke på Jesus mens jeg tar nadverden.

2. Ta med tomme nadverdsbrett for brød og vann til klassen. La barna se på og holde
brettene. Be dem beskrive hva som skjer når nadverden forrettes på nadverdsmøtet.

3. La barna rollespille noen av favoritthistoriene sine fra Jesu liv.

FLERE AKTIVITETER 
FOR DE YNGSTE 1. Forklar nadverden på en forenklet måte: Vis et bilde av Jesus og fortell barna at det er

et tidspunkt på søndager da vi minnes Jesus på en spesiell måte. Fortell at det er når vi
spiser en liten bit brød og drikker et lite beger med vann på nadverdsmøtet. Forklar at
under nadverden minnes vi hvor høyt Jesus elsker oss, og tenker på alt han har gjort for
å hjelpe oss å være lykkelige.

2. Syng eller fremsi teksten til «Å, la meg høre om Jesus» eller «Gud vil jeg skal være et
solskinnsbarn» (Barnas sangbok).

3. Hjelp barna å gjøre bevegelser til følgende aktivitetsvers mens du sier ordene:

Skapelsen

Jesus sa at solen skulle skinne (form en stor sirkel over hodet med armene),
regnet skulle falle (beveg hendene ned foran deg mens du rister på fingrene),
blomstene skulle vokse (gjør hendene skålformet med håndflatene opp).
Jesus sa at fuglene skulle synge (åpne og lukk fingrene som et fuglenebb).
Og slik ble det, slik ble det (fold armene).

(Johnie B. Wood i Sing, Look, Do, Action Songs for Children, red. Dorothy M. Peterson
[Cincinnati: Standard Publishing Co., 1965].)

Minn barna om at Jesus har gitt oss mange ting for å gjøre oss lykkelige. Under nadverden
kan vi vise at vi er takknemlig ved å tenke på Jesus.



FORMÅL Å hjelpe hvert barn å forstå at Skriften inneholder vår himmelske Faders og Jesu Kristi ord,
og at vi kan lære om vår himmelske Fader og Jesus Kristus ved å lese i Skriften.

FORBEREDELSE 1. Be om Åndens veiledning og studer Lukas 22:19–20, 3. Nephi 18:21, Lære og pakter 59:6
og Moses 7:11. Se også Evangeliets prinsipper (31110 170), kapittel 10.

2. Forbered å fortelle en av dine favoritthistorier fra Skriften. Bruk om mulig et bilde.

3. Nødvendig materiell:
a. Et sett standardverker (Bibelen, Mormons bok, Lære og pakter og Den kostelige

perle).
b. Et stoffstykke til å dekke standardverkene med, eller papir til å pakke dem inn i.
c. Bilde 1-3, Jesus Kristus (bildesettet Evangelisk kunst 240; 62572), bilde 1-18, Døperen

Johannes døper Jesus (Evangelisk kunst 208, 62133), bilde 1-44, Jesus underviser
på den vestlige halvkule (Evangelisk kunst 316, 62380), bilde 1-70, Det siste måltid
(Evangelisk kunst 225, 62174).

4. Gjør de nødvendige forberedelser til eventuelle berikende aktiviteter som du ønsker å
bruke.

LÆREAKTIVITETER La et barn få holde åpningsbønn.

Før klasseperioden dekker du til standardverkene med et tøystykke eller pakker dem inn
i papir. Plasser de tildekkede bøkene på bordet eller på en stol hvor barna kan se dem.
Forklar at du har dekket til noe som er viktig for deg og for alle andre. La barna få gjette
hva du har dekket til.

Når de har gjettet noen ganger, lar du dem kjenne på bøkene gjennom stoffet eller papiret.
Hvis et barn gjetter at det er bøker, sier du at det er riktig, og avdekker bøkene. Fortell at vi
kaller disse bøkene for Skriften. La barna gjenta ordet Skriften noen ganger.

Skriften er hellige bøker

Forklar at Skriften er viktige bøker som er forskjellige fra andre bøker. De er hellige bøker.
Minn barna om at noe som er hellig, hjelper oss å tenke på vår himmelske Fader og Jesus.
Forklar at Skriften forteller oss om vår himmelske Fader og Jesus og hvor høyt de elsker oss.
De forteller oss hva vår himmelske Fader og Jesus ønsker at vi skal gjøre for å bli lykkelige.

Vis frem standardverkene hver for seg og fortell hva de heter. Hvis noen av dem er bundet
sammen i ett bind, kan du peke på permen hvor titlene står, eller slå opp tittelsiden til hvert
standardverk.

Aktivitet Fortell barna at vi må ta godt vare på Skriften og bla forsiktig i den. La barna komme frem,
ett av gangen, og vise hvor forsiktig de kan behandle Skriften og bla i den.

Forklar at Skriften inneholder sanne historier. De hjelper oss å vite hva vår himmelske Fader
og Jesus ønsker av oss. Historiene i Skriften kan hjelpe oss.

Historie Fortell barna en av favoritthistoriene dine fra Skriften. Bruk om mulig et bilde. Legg vekt på
hvordan det historien lærer oss, er til hjelp for deg. Gi uttrykk for hvor glad du er i å lese
historiene i Skriften.

Sang Hjelp barna å synge eller fremsi teksten til «Å, la meg høre om Jesus» (Barnas sangbok).
Minn barna om at de historiene fra Skriften som de lærer i Primær, er sanne historier.

Oppmerksomhets-
vekker
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Å, la meg høre om Jesus, høre hvert ord
som han meg ville fortelle var han på jord,
alt om hans gjerning, liten og stor.
Å, la meg høre, høre hvert ord.

Skriften inneholder Jesu læresetninger

Forklar at noe av Skriften ble skrevet av menn som kjente Jesus og levde samtidig med ham.
Det var menn som så Jesus og hørte ham undervise menneskene. Disse mennene skrev
Skriften for at alle mennesker skulle få lære om Jesus og hans læresetninger og vite at han
var vår himmelske Faders Sønn.

Vis bilde 1-70, Det siste måltid. Få barna til å fortelle hva de vet om bildet. Vis dem Bibelen
og be dem gjenta navnet på den. Åpne Bibelen og finn Lukas 22. Forklar at Jesus forteller i
Bibelen at vi skulle ta nadverden for å minnes ham. Jesus tok brød og velsignet det og ga
det til disiplene (hjelperne) sine. Han tok et beger og lot dem drikke. Les den delen av vers
19 hvor Jesus sier: «Gjør dette til minne om meg!» Få frem at det var Jesus som sa disse
ordene.

Vis bilde 1-44, Jesus underviser på den vestlige halvkule, og minn barna om hva som skjer
på bildet. Vis dem Mormons bok og be dem gjenta navnet på den. Slå opp på 3. Nephi 18.
Forklar at Jesus underviste folket om mange ting. Les den delen av vers 21 hvor Jesus sier:
«Be til Faderen i eders familier.»

• Hva sa Jesus at vi skulle gjøre i familien?

Vis bilde 1-3, Jesus Kristus. Vis frem Lære og pakter og be barna gjenta navnet på den.
Slå opp i Lære og pakter, kapittel 59. Forklar at en av de tingene som Jesus underviste om,
var at vi skulle elske alle mennesker. Les den delen av vers 6 hvor Jesus sier: «Du skal
elske din næste.»

• Hva sa Jesus at vi skulle gjøre?

• Hvem er din neste?

• Hva føler du når du er snill mot andre og viser at du er glad i dem?

Sang Hjelp barna å synge eller fremsi teksten til «Elsk hverandre» (Barnas sangbok), samtidig
som dere gjør bevegelsene som angis:

Elsk hverandre, lød Hans ord (bred ut armene),
vær en trofast venn (nikk med hodet opp og ned).
Alle som du godhet gir (legg hånden over hjertet),
elsker deg igjen (omfavn deg selv).

Vis bilde 1-18, Døperen Johannes døper Jesus. Få barna til å fortelle om bildet. Legg vekt
på at Jesus ble døpt og at han ønsker at alle mennesker skal bli døpt. Vis frem Den kostelige
perle og få barna til å gjenta navnet på den. Slå opp på Moses 7 og fortell hvordan Jesus
ba en mann som het Enok, om å dra ut til folket og døpe dem. Les den delen av vers 11 hvor
Jesus sier: «døpe i Faderens navn og i Sønnens navn, . . . og i Den hellige ånds navn.»

Hold frem de fire standardverkene. Fremhev at Jesu læresetninger finnes i dem alle.

• Hva er disse bøkene?

• Hvem sine læresetninger finnes i Skriften?

• Hvorfor ble Skriften skrevet?

• Hva føler du ved å vite at vår himmelske Fader og Jesus elsker oss og har gitt oss
Skriften?

Vitnesbyrd Gi uttrykk for din takknemlighet for og kjærlighet til Skriften. Bær ditt vitnesbyrd om at
Skriften er vår himmelske Faders og Jesu ord, og at vi kan få vite hva de ønsker at vi skal
gjøre, ved å studere Skriften.
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BERIKENDE 
AKTIVITETER Velg noen av disse aktivitetene til leksjonen.

1. Brett noen ark i to slik at de utgjør små etterligninger av permene på de fire standard-
verkene, ett sett til hvert barn. Skriv navnet på standardverkenes forside med trykte
bokstaver. Lag hull i hjørnet på hver perm og knytt hvert barns fire permer sammen med
litt garn e.l.

På innsiden av hver perm skriver du skriftstedet som det ble undervist i under leksjonen:

Bibelen: Jesus lærte oss om nadverden (Lukas 22:19).
Mormons bok: Jesus lærte oss å be i familien (3. Nephi 18:21).
Lære og pakter: Jesus lærte oss å elske vår neste (L&p 59:6).
Den kostelige perle: Jesus lærte oss at vi må døpes (Moses 7:11).

Gi ett sett permer til hvert barn som de kan ta med hjem. Samtidig repeterer du de lære-
setningene som Jesus ga i leksjonen.

2. Hjelp barna å lære utenat en del av den åttende trosartikkelen: «Vi tror at Bibelen er
Guds ord» og «Vi tror også at Mormons bok er Guds ord».

3. Få tak i bilder som illustrerer noen historier fra Mormons bok. Noen følger med denne
boken, og andre kan skaffes fra møtehusets bibliotek. Vis barna bildene ett for ett og
fortell kort historien som de illustrerer. Minn barna om at Skriften inneholder sanne histo-
rier. La barna synge «Mormons bok forteller oss» (Barnas sangbok).

4. Fortell barna om en gang Skriften fikk spesiell betydning for deg. Forklar hvordan Skriften
hjalp deg og hva du følte ved det.

5. Finn frem noen korte skriftsteder som inneholder Jesu ord, som f.eks. de som står oppført
i leksjonen. For hvert skriftsted du siterer, begynner du med ordene Jesus sa: Eksempel:
«Jesus sa: ‘Følg meg.’» Kast eller gi en bønnepose eller en annen myk gjenstand til et
barn og få ham/henne til å gjenta skriftstedet etter deg. Fortsett med å kaste bønneposen
rundt inntil alle har fått svare.

FLERE AKTIVITETER 
FOR DE YNGSTE 1. Syng eller fremsi teksten til «Å, la meg høre om Jesus» (Barnas sangbok) mens du holder

opp Bibelen, eller «Mormons bok forteller oss» (Barnas sangbok) mens du holder opp
Mormons bok.

2. Fortell i korte trekk historien om de ti spedalske (se Lukas 17:11–19), og gjør så denne
fingerleken sammen med barna:

Ti menn var syke (hold opp ti fingre),
Kristus helbredet dem en dag.
Han sa enkle ord, og de ble bra (bred ut hendene).
Er det ikke rart, når alle ble bra (en finger til hodet, se forvirret ut),
at bare én mann (hold opp én finger)
priste Gud
og takket ham så glad (løft begge armene)?

(Tilpasset fra Jean Shannon i Bible Story Finger Plays and Action Rhymes [Cincinnati,
Ohio: Standard Publishing Co., 1964], s. 27.)

Vis barna hvor denne historien finnes i Bibelen.

3. Spør barna hvilken historie i Skriften de liker best. Hvis du kan, viser du dem hvor historien
står i Skriften.
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FORMÅL Å hjelpe hvert barn å forstå at han eller hun tilhører Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige.

FORBEREDELSE 1. Be om Åndens veiledning og studer Markus 1:9–11, Lære og pakter 115:4 og Joseph
Smith – Historie 1:5, 10–19. Se også Evangeliets prinsipper (31110 170), kapittel 17.

2. Klipp et stort stykke papir eller kartong i så mange puslespillbiter som du har personer
i klasserommet (barn og lærere). Skriv navnene til klassemedlemmene på hver sin
puslespillbit.

3. Nødvendig materiell:
a. Et sett standardverker.
b. Bilde 1-14, Det første syn (Evangelisk kunst 403, 62470), bilde 1-8, Nadverden deles ut

(62021), bilde 1-12, En pike blir bekreftet (62020), bilde 1-18, Døperen Johannes døper
Jesus (Evangelisk kunst 208, 62133), bilde 1-39, Et barn velsignes, bilde 1-40, En syk
blir salvet (62342), et bilde av Kirkens nåværende profet.

4. Gjør de nødvendige forberedelser til eventuelle berikende aktiviteter du ønsker å bruke.

LÆREAKTIVITETER La et barn få holde åpningsbønnen.

Hold opp puslespillbiten med navnet ditt på. Fortell barna at den hører til et puslespill.
Del ut de andre bitene og hjelp barna å sette sammen puslespillet. Pek på hvert navn og
les det høyt. Forklar barna at på samme måte som hver puslespillbit hører til puslespillet,
tilhører de alle denne klassen. Forklar at å tilhøre er det samme som å være en del av noe.

• Hva annet tilhører du?

Forklar at vi også tilhører andre grupper, som en familie eller et nabolag. Vi tilhører også
Jesu kirke.

Vis bilde 1-39, Et barn velsignes.

• Hva skjer på dette bildet?

Forklar barna at de fleste av dem fikk et navn og en velsignelse da de var babyer. Fordi
de fikk navnet og velsignelsen, ble navnet deres skrevet opp i Kirken, og de kan si: «Jeg
tilhører Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige.»

Hjelp barna å si «Jeg tilhører Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige» noen ganger.

Aktivitet Gjør aktivitetsverset «Jeg er glad jeg kom til kirken idag» sammen med barna:

Jeg er glad jeg kom til kirken, se: (form kirken ved å sette to fingertupper mot hverandre)
Jeg lærer å høre etter (hånden bak øret)
og å be (fold armene og bøy hodet).
Jeg lærer om Jesus og hans vei (pek oppover).
Jeg tenker på hvor glad han er i meg (omfavn deg selv).

Oppmerksomhets-
vekker

Jeg tilhører Jesu Kristi Kirke
av Siste Dagers Hellige
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Forklar barna at vi kommer til møtene i kirken for å lære mer om Jesus og hva han ønsker at
vi skal gjøre. Fortell at i denne leksjonen skal vi lære om noen av de viktige tingene som er
en del av Jesu kirke.

Jesu kirke har prestedømmet

Vis bilde 1-8, Nadverden deles ut, bilde 1-12, En pike blir bekreftet, og bilde 1-40, En syk blir
salvet. Få barna til å fortelle hva som skjer på hvert bilde. Forklar at vi trenger prestedømmet
for å gjøre hver av disse tingene. Prestedømmet er den myndigheten som vår himmelske
Fader og Jesus har. De deler denne myndigheten med rettferdige menn for at de skal kunne
hjelpe til med å utføre vår himmelske Faders og Jesu verk på jorden. Pek på prestedøms-
bærerne på bildene. La barna si ordet prestedømme noen ganger.

• Hvem kjenner du som har prestedømmet?

Hjelp barna å forstå at menn som har prestedømmet, velsigner og deler ut nadverden,
døper, gir velsignelser og gjøre andre viktige ting. Vis bilde 1:39, Et barn velsignes, igjen og
fortell at babyer blir velsignet av menn som har prestedømmet.

Historie Vis bilde 1-18, Døperen Johannes døper Jesus. La barna fortelle hva de husker om bildet.
Repeter historien i korte trekk slik den står i Markus 1:9–11.

• Hvem døper Jesus? (Se Markus 1:9.)

• Hvilken myndighet måtte Johannes ha for å kunne døpe Jesus? (Prestedømmet.)

Forklar at det å bli døpt av en som har prestedømmet, utgjør en viktig del av det å tilhøre
Jesu kirke. Fortell barna at når de blir åtte år gamle, kan de bli døpt og bli medlemmer av
Jesu kirke.

Jesu kirke har en profet

Historie Vis bilde 1-4, Det første syn, og fortell historien om Joseph Smith og Det første syn slik det
står i Joseph Smith – Historie 1:5, 10–19.

• Hvem kom for å snakke med Joseph Smith i lunden? (Se Joseph Smith – Historie 1:17.)

Forklar at fordi vår himmelske Fader og Jesus snakket med Joseph Smith, kaller vi Joseph
Smith en profet. En profet forteller oss hva vår himmelske Fader og Jesus ønsker at vi skal
vite.

• Hva er en profet? (En mann som har et spesielt kall til å snakke med vår himmelske Fader
og Jesus og fortelle oss det de ønsker vi skal vite.)

Vis et bilde av Kirkens nålevende profet. Fortell barna om ham. Forklar at Jesu kirke alltid
har en levende profet som forteller oss det som vår himmelske Fader og Jesus vil at vi skal
vite og gjøre.

Sang Hjelp barna å synge eller fremsi teksten til refrenget på «Følg profeten» (Barnas sangbok).
La et barn holde opp bildet av Kirkens nåværende profet mens dere synger.

Kom, følg profeten, kom, følg profeten, kom, følg profeten, si ikke nei!
Kom, følg profeten, kom, følg profeten, kom, følg profeten. Han viser vei.

Jesu kirke har Skriften

Hold opp Skriften.

• Hva har jeg i hånden min?

La barna fortelle hva de vet om Skriften. Minn dem om at Skriften inneholder vår himmelske
Faders og Jesu læresetninger. Skriften inneholder mange sanne historier om Jesus, profe-
tene og andre mennesker. Skriften er en viktig del av Jesu kirke.
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Vi tilhører Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige

• Hvem sin kirke tilhører vi?

• Hva er navnet på den kirken vi tilhører?

Les Lære og pakter 115:4 for barna. Forklar at dette navnet betyr at dette er Jesu kirke i den
tiden vi lever i nå. Hjelp barna å forstå at det finnes mange mennesker over hele verden
som tilhører Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige.

Du kan gjerne forklare at det finnes andre kirker på jorden idag som lærer om Jesus og
lærer menneskene å leve rettferdig, men de har ikke prestedømmet, en levende profet eller
alle disse bøkene med hellig skrift.

Aktivitet Be alle som tilhører Jesu kirke, om å reise seg. Minn barna om at alle skulle reise seg. Få
barna til å gjenta: «Jeg tilhører Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige.»

Repeter kort ved hjelp av bildene og Skriften at prestedømmet, en levende profet og
Skriften er viktige deler av Jesu kirke.

Vitnesbyrd Bær ditt vitnesbyrd om at evangeliet er sant. Hjelp barna å føle hvor viktig og godt det er å
tilhøre Jesu sanne kirke.

BERIKENDE 
AKTIVITETER Velg noen av disse aktivitetene til leksjonen.

1. Lag et merke med teksten «Jeg tilhører Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige» til hvert
barn. Dette kan de ha på seg når de går hjem. La barna fargelegge merkene sine.

2. Gjør følgende fingerlek sammen med barna:

Her er kirken

Her er kirken (fold hendene til et tak),
her er spiret (spiss pekefingrene mot hverandre).
Åpne døren (åpne håndflatene, hold fingrene sammen).
Her er plass til fler enn fire! (Rist alle fingrene.)
Lukk dørene og hør dem be (lukk hendene med fingrene inn, hold hendene bak ett øre).
Åpne døren, og alle går avsted (åpne hendene, «gå» med fingrene).

3. Fortell en historie om et barn som tilhører Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige som
går til kirken. Ta med aktiviteter som barna i klassen kan være med på, som å sitte
sammen med familien sin på nadverdsmøtet, ta nadverden, sitte ærbødig i Primær, be
og synge.

Du kan også få barna til å komme på disse idéene ved å stille spørsmål som: «Hva skulle
barn som tilhører Kirken, gjøre på søndag?» «Hva skulle de gjøre på nadverdsmøtet?
i Primær?» «Hva skulle de gjøre hjemme på søndag?» «Hva skulle de gjøre på familiens
hjemmeaften?» «Hvordan skulle de oppføre seg mot familien sin? Vennene sine?» Hjelp
barna å forstå hva gutter og piker som tilhører Jesu kirke, skulle gjøre.

4. Få barna til å tenke på forskjellige grupper som de tilhører, som familien eller Primær-
klassen. La barna fortelle hva de synes er fint ved å tilhøre hver gruppe. Avslutt samtalen
med hva de (og du) liker ved å tilhøre Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige.

5. Syng eller fremsi teksten til «Jesu Kristi Kirke» (Barnas sangbok).

FLERE AKTIVITETER 
FOR DE YNGSTE 1. Før klasseperioden tegner du fire enkle tegninger – et øye, en hånd, et øre og en munn –

på hvert sitt ark.
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Fortell barna at vi kan gjøre mange ting i kirken. (Sett opp bildet av øyet.) Vi kan lese
historier fra Skriften. (Sett opp hånden.) Vi kan leke vennskapelig med vennene våre.
(Sett opp øret.) Vi kan lytt oppmerksomt til læreren vår. (Sett opp munnen.) Vi kan snakke
lavt når vi er i kirken. La alle få komme frem og peke på en tegning. Når de peker på en
tegning, forteller du barna igjen hva den står for.

2. Hjelp barna å synge «Mormons bok forteller oss» (Barnas sangbok), og improviser
bevegelser til. Eller du kan la barna marsjere rundt i rommet mens de synger sangen.

Leksjon 42



FORMÅL Å hjelpe hvert enkelt barn til å forstå at vi blir velsignet når vi følger profeten.

FORBEREDELSE 1. Be om Åndens veiledning og studer 1. Samuel 3:1–10, 19-20. Se også Evangeliets
prinsipper (31110 170), kapittel 9.

2. Sett opp en del læresetninger fra vår levende profet på forskjellige lapper. De kan tas fra
konferansetaler eller artikler i Lys over Norge. Skriv minst like mange lapper som det er
barn i klassen. Brett lappene og legg dem i en bolle eller en kurv. Læresetningene kan
innbefatte:

• Å lære fra Skriften hver dag.

• Å holde sabbatsdagen hellig.

• Å be hver dag.

• Å være tilstede på nadverdsmøtet og i Primær.

• Å være ærlig.

3. Nødvendig materiell:
a. Bibelen.
b. Bilde 1-4, Det første syn (Evangelisk kunst 403, 62470), bilde 1-29, Arken bygges

(Evangelisk kunst 102, 62053), bilde 1-42, Herren kaller på den unge Samuel (Evange-
lisk kunst 111, 62498), bilde 1-66, Moses og den brennende tornebusken (Evangelisk
kunst 107, 62239), et bilde av Kirkens nåværende profet.

4. Gjør de nødvendige forberedelsene til eventuelle berikende aktiviteter som du ønsker å
bruke.

LÆREAKTIVITETER La et barn få holde åpningsbønnen.

Vis bildene av Noah (bilde 1-29), Moses (bilde 1-66) og Joseph Smith (bilde 1-4), ett for ett.
Oppfordre barna til å fortelle hva de vet om det som skjer på hvert bilde.

Etter å ha snakket om det barna vet om bildene, forklarer du kort at Jesus ba Noah om å
bygge en ark for at familien hans skulle bli reddet fra en oversvømmelse. Jesus ba Moses
om å befri Israels barn fra trelldom. Jesus fortalte Joseph Smith at han ikke skulle slutte
seg til noen av de kirkene som var på jorden dengang.

Profeter taler med vår himmelske Fader og Jesus

Forklar at Noah, Moses og Joseph Smith alle var profeter. En profet er en mann som taler
med vår himmelske Fader og Jesus. Fordi vår himmelske Fader og Jesus ikke er på jorden
og kan undervise oss, har de profeter til å hjelpe seg. Vår himmelske Fader og Jesus
underviser profeten, og profeten underviser oss i det vi skulle gjøre så vi kan bli velsignet
og lykkelige.

Historie Vis bilde 1-42, Herren kaller på den unge Samuel, og fortell historien om Samuel som kalles
til profet, slik den står i 1. Samuel 3:1–10, 19–20. Les 1. Samuel 3:10 for barna.

• Hvem ropte på Samuel mens han lå i sengen? (Jesus. Se 1. Samuel 3:4.)

• Hvem trodde Samuel det var som ropte på ham? (Se 1. Samuel 3:5.)

• Hva ba Eli Samuel om å gjøre? (Se 1. Samuel 3:9.)

• Hva sa Samuel til Jesus? (Se 1. Samuel 3:10.)

Oppmerksomhets-
vekker

Vi har en levende profetLeksjon
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Forklar at Samuel var en ung gutt da Jesus talte til ham første gang. Da han ble eldre,
underviste han folket i hva vår himmelske Fader og Jesus ønsket at de skulle gjøre.

Aktivitet Be tre barn om å rollespille Samuel, Eli og Jesus. Gjenta gjerne rollespillet med andre barn
i rollene.

Vi har en profet på jorden idag

Vis bildet av Kirkens nålevende profet. Fortell barna noe du vet om profeten.

La barna reise seg og si: «(Navnet på Kirkens nålevende profet) er en Guds profet.»

• Hvorfor trenger vi en levende profet? (For å kunne vite hva vår himmelske Fader og Jesus
ønsker at vi skal gjøre.)

Forklar at profeten underviser oss ved å tale på generalkonferansene. Konferanser er store
møter hvor det er mange, mange mennesker tilstede. Vi kan høre profeten i fjernsyn eller på
videofilm. Vi finner også hans ord i Lys over Norge som foreldrene våre eller andre kan lese
for oss.

Aktivitet La hvert barn velge en lapp fra bollen eller kurven som du har gjort i stand. Les budskapet
som står på hver lapp, og forklar det kort for barna. Fortell at disse budskapene alle er noe
som vår levende profet har bedt oss om å gjøre.

Aktivitet Be barna om å tenke på en måte å følge profeten på. Kast eller rekk en bønnepose eller
annen myk gjenstand til barna etter tur og si: «Jeg vil følge profeten ved å ____________________________.»
La hvert barn fullføre setningen med noe han/hun kan gjøre for å følge profeten.

Vi blir velsignet ved å følge profeten

Henvis igjen til bildene av Noah, Moses, Joseph Smith og Kirkens nåværende profet.
Forklar at fordi Noahs familie fulgte ham, ble de reddet fra en vannflom. Fordi Israels barn
fulgte Moses, ble de ledet ut av Egypt til et bedre land. Fordi folk fulgte Joseph Smith, ble
de medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige.

Forklar at disse menneskene ble velsignet fordi de fulgte profeten. Også vi blir velsignet når
vi følger profeten.

Sang Hjelp barna med å synge eller fremsi refrenget til «Følg profeten» (Barnas sangbok).
La ett av barna holde bildet av Kirkens nålevende profet mens dere synger.

Kom, følg profeten, kom, følg profeten, kom, følg profeten, si ikke nei! Kom, følg profeten,
kom, følg profeten, kom, følg profeten. Han viser vei.

Vitnesbyrd Bær ditt vitnesbyrd om Kirkens nålevende profet. Fortell barna at du vet at når vi følger
profeten, vil vi bli velsignet og lykkelige.

BERIKENDE 
AKTIVITETER Velg noen av disse aktivitetene til leksjonen.

1. Få tak i en kassett eller et video-opptak av Kirkens nålevende profet som du kan spille av
for barna, eller vis bilder av ham fra Lys over Norge.

2. Syng eller fremsi teksten til «Ha takk for profeten du sendte» (Salmer, nr. 17) for barna.

3. Gjenfortell historien om president Lorenzo Snows syn av Frelseren (se leksjon 26). Forklar
at Jesus viste seg for president Snow for å fortelle ham hva han skulle gjøre for å lede
Kirken. Jesus fortalte president Snow hva han skulle undervise Kirkens medlemmer om.

4. Tenk på situasjoner hvor barna kunne følge profetens læresetninger. Beskriv hver situa-
sjon for klassen og la barna fortelle eller rollespille hva de ville gjøre i hvert enkelt tilfelle
for å følge profeten. For eksempel: «Du ser noen penger på kjøkkenet. Du har lyst på
dem, men du vet at de tilhører mor. Hva vil du gjøre for å følge profetens læresetning om
å være ærlig?»
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FLERE AKTIVITETER 
FOR DE YNGSTE 1. Ha et bilde av Kirkens nålevende profet stående fremme under hele klasseperioden. Ta

deg tid til å forklare barna hvem han er. Forklar at han elsker dem og ønsker å hjelpe dem
til å komme tilbake til vår himmelske Fader og Jesus. Gjenta dette to, tre ganger i løpet
av klasseperioden.

2. Lek «Følg lederen» med barna. Få barna til å stille seg på rekke. Førstemann løper,
hopper, hinker eller lignende til den andre siden av rommet. De andre følger førstemann
og gjør de samme bevegelsene. Deretter stiller førstemann seg bakerst i rekken, og
nestemann blir den nye lederen. Fortsett inntil alle har vært leder.

Etter leken forklarer du at profeten er Kirkens leder. Hvis vi følger det han ber oss om å
gjøre, vil han lede oss tilbake til vår himmelske Fader og Jesus.



FORMÅL Å hjelpe hvert barn å forstå at ethvert medlem av menigheten eller grenen kan hjelpe til
i kirken.

FORBEREDELSE 1. Be om Åndens veiledning og studer 1. Nephi 17:7–15, 18:1–4.

2. Lag et enkelt takkekort til hvert barn som de kan fargelegge og gi til Primærforeningens
president eller en annen som hjelper barna i kirken. Du kan gjerne tegne en blomst på
forsiden av et brettet papir og skrive Takk på innsiden.

3. Nødvendig materiell:
a. Mormons bok.
b. Fiskestangen og fiskene fra leksjon 11. På hver fisk skriver du et stikkord om biskopen/

grenspresidenten, som f.eks.: «Han sitter på forhøyningen i kirken», «Han hjelper folk
i menigheten vår [eller grenen]», eller «Vi kan gi tienden vår til ham».

c. En beholder med fargestifter eller -blyanter.
d. Bilde 1-8, Nadverden deles ut (62021), bilde 1-67, En ærbødig klasse, bilde 1-71, Skipet

bygges.

4. Gjør de nødvendige forberedelser til eventuelle berikende aktiviteter som du ønsker å
bruke.

LÆREAKTIVITETER La et barn få holde åpningsbønnen.

Sett en stol midt i klasserommet og prøv å løfte den ved å holde bare i det ene benet. Forklar
at det er mange ting vi ikke klarer å få til hvis vi ikke arbeider sammen. La tre barn ta tak i
hvert sitt stolben og hjelpe deg å løfte stolen noen centimeter over gulvet. Forklar at når alle
arbeider sammen, kan vi gjøre mange ting som vi ikke kan gjøre alene.

Vår himmelske Fader ønsker at vi skal arbeide sammen

Historie Vis bilde 1-71, Skipet bygges, og forklar i korte trekk historien om Nephi og hans familie som
bygget skipet, slik den står i 1. Nephi 17:7–15 og 18:1–4. Legg vekt på at Nephi trengte hjelp
fra Herren og sin familie for å få bygget skipet.

• Hvorfor kunne ikke Nephi bygge skipet uten hjelp?

• På hvilken måte hjalp Herren Nephi? (Se 1. Nephi 17:8–10, 18:1.)

• Hvordan hjalp Nephis familie til? (Se 1. Nephi 18:1.)

• Hva skjedde da alle arbeidet sammen? (Se 1. Nephi 18:4.)

La barna få snakke om en erfaring de kan ha hatt med å arbeide sammen med noen.

Aktivitet Forklar at vi også arbeider sammen i kirken. Hver og en i menigheten (eller grenen) hjelper
de andre. Gjør som om du – gjennom ord eller bevegelser – er en som hjelper barna i
klassen i kirken hver søndag, som sanglederen, pianisten, en lærer eller Primærforeningens
president. La barna gjette hvem du utgir deg for å være. Når barna har gjettet hvem du er,
forklarer du de ansvarsoppgavene som vedkommende er kalt til. Gjenta så mange ganger
som du ønsker.

Vis bilde 1-8, Nadverden deles ut.

• Hva gjør denne diakonen?

• Kjenner du noen som deler ut nadverden?

Oppmerksomhets-
vekker
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Forklar at unge menn som har Det aronske prestedømme, kan tilberede, velsigne og dele ut
nadverden. Dette er måter som de unge mennene kan hjelpe til i kirken på.

Aktivitet Forklar at det finnes en i menigheten/grenen deres som hjelper alle i kirken. Vår himmelske
Fader har gitt denne personen et viktig arbeide. La barna etter tur fiske etter stikkordene på
papirfiskene. Les hvert stikkord høyt. Fortsett inntil alle stikkordene er lest, og la så barna
gjette hvem personen er.

• Hva heter biskopen/grenspresidenten vår?

• Hvilke viktige ting gjør han for å hjelpe oss?

Snakk om det arbeidet som gjøres av andre i menigheten/grenen, som f.eks. hjemmelærere
og besøkende lærerinner. Du kan gjerne snakke om kall som barnas familiemedlemmer har.

Vi kan hjelpe til i kirken

Aktivitet Tøm en beholder med fargestifter eller -blyanter på gulvet. Be ett av barna om å plukke dem
opp og ta tiden for å se hvor lang tid det tar. Tøm beholderen på nytt og få hele klassen til
å plukke opp fargestiftene. Se hvor lang tid det nå tar. Forklar at når alle arbeider sammen,
kan vi gjøre jobben bedre.

• Hva kan du gjøre for å hjelpe til i kirken?

Hjelp barna å tenke ut måter de kan hjelpe til på i kirken, innbefattet å holde møtehuset rent,
være snill mot andre, hjelpe barn som er lei seg eller redde, og å være ærbødige under
møtene.

• Hvordan kan vi hjelpe til med å holde klasserommet og møtehuset vårt ryddig?

• Hvordan kan vi hjelpe andre i kirken?

Vis bilde 1-67, En ærbødig klasse.

• Hvordan hjelper disse barna til i kirken?

• På hvilken måte hjelper det de andre i klassen at vi selv er ærbødige?

• På hvilken måte hjelper det læreren at alle er ærbødige?

• Hva føler vi når alle er ærbødige?

Aktivitet Forklar at en annen måte vi kan hjelpe til i kirken på, er å si «takk» til folk som gjør noe for
oss. La barna fargelegge takkekortene som du har forberedt, og om mulig levere dem i
løpet av klasseperioden.

Vitnesbyrd Gi uttrykk for takknemlighet for alle dem som hjelper til i menigheten/grenen. Fortell hva du
føler for å utføre arbeide for vår himmelske Fader ved å være en Primær-lærer.

BERIKENDE 
AKTIVITETER Velg noen av disse aktivitetene til leksjonen.

1. Gå om mulig en tur inn i kirkesalen og vis barna hvor biskopsrådet/grenspresidentskapet
sitter under nadverdsmøtet. La barna etter tur få sitte på stolene. Vis deretter barna hvor
biskopens/grenspresidentens kontor er.

2. Kast eller rekk en myk gjenstand, f.eks. en ball eller en bønnepose, til et barn og spør om
han/hun kan nevne en person i wardet/grenen som hjelper til i kirken, og forklare hvordan
vedkommende hjelper til. Fortsett inntil alle har fått svare minst en gang.

3. Inviter med Primær-presidentens tillatelse et medlem av biskopsrådet eller en annen
leder i menigheten/grenen til å besøke klassen og fortelle barna hva han eller hun gjør
for å hjelpe til i kirken.

4. Tegn et enkelt ansikt på en papptallerken eller et rundt papir til hvert barn. Gi barna
fargestifter og -blyanter og la dem tegne hår på i samme hårfarge som de selv har. Fortell
at hvis du sier noe som er sant om hvordan de kan hjelpe til i kirken, kan de løfte opp
papiransiktene sine. Hvis det ikke er riktig, skal de la dem ligge i fanget. Bruk uttalelser
som:
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• Jeg kan kaste papir under stolen min.

• Jeg kan takke dem som hjelper meg i kirken.

• Jeg kan løpe avsted til klassen.

• Jeg kan være ærbødig i klassen.

FLERE AKTIVITETER 
FOR DE YNGSTE Lek «Følg lederen» med barna. Få barna til å stille seg på rekke. Førstemann løper, hopper,

hinker eller lignende til den andre siden av rommet. De andre følger førstemann og gjør
de samme bevegelsene. Deretter stiller førstemann seg bakerst i rekken, og nestemann blir
den nye lederen. Fortsett inntil alle har vært leder.

Etter leken minner du barna om at biskopen/grenspresidenten er menighetens/grenens
leder. Han ønsker at vi skal gjøre de tingene som vil føre oss tilbake til vår himmelske Fader.

Leksjon 44



FORMÅL Å hjelpe hvert barn å forstå at Jesus Kristus oppsto fra de døde.

FORBEREDELSE 1. Be om Åndens veiledning og studer Lukas 23:33–24:12, 36-40, 51. Se også Evangeliets
prinsipper (31110 170), kapittel 12.

2. Nødvendig materiell:
a. Bibelen.
b. Bilde 1-3, Jesus Kristus (Evangelisk kunst 240, 62572), bilde 1-16, Jesu fødsel (Evan-

gelisk kunst 201, 62495), bilde 1-55, Bergprekenen (Evangelisk kunst 212, 62166), bilde
1-59, Korsfestelsen (Evangelisk kunst 230, 62505), bilde 1-72, Jesus ber i Getsemane
(Evangelisk kunst 227, 62175), bilde 1-73, Jesu begravelse (Evangelisk kunst 231,
62180), bilde 1-74, Jesus viser sine sår (Evangelisk kunst 234, 62503).

3. Gjør de nødvendige forberedelser til eventuelle berikende aktiviteter som du vil bruke.

LÆREAKTIVITETER La et barn få holde åpningsbønnen.

Hold bilde 1-3, Jesus Kristus, med forsiden ned på fanget. Fortell barna at du skal snakke
om en person som er veldig betydningsfull. Be barna om å gjette hvem denne personen er
etter at du har gitt dem følgende stikkord:

1. Denne personen elsker alle mennesker svært høyt.

2. Han levde på jorden for lenge siden, og han organiserte sin kirke.

3. Han lærte oss hvordan vi skulle leve og være lykkelige.

4. Han velsignet menneskene og ba dem om å være gode og kjærlige.

Når barna har gjettet (eller du har fortalt dem) at personen er Jesus, viser du frem bildet.

Jesus elsker oss

Minn barna om at Jesus er vår himmelske Faders Sønn. Vår himmelske Fader sendte Jesus
til jorden i en viktig hensikt.

Historie Vis bilde 1-16, Jesu fødsel. Fortell i korte trekk om Jesu fødsel. Du kan gjerne la barna hjelpe
deg å fortelle. Minn dem om at Jesus var en spesiell baby.

Vis bilde 1-55, Bergprekenen. Forklar at da Jesus ble voksen, organiserte han sin kirke og
lærte folket hvordan de skulle leve og elske hverandre.

Sang La barna reise seg og synge eller fremsi teksten til «Elsk hverandre» (Barnas sangbok), og
gjøre bevegelser til:

Elsk hverandre, lød Hans ord (bred armene ut),
vær en trofast venn (nikk med hodet opp og ned).
Alle som du godhet gir (legg hånden over hjertet),
elsker deg igjen (omfavn deg selv).

Vis bilde 1-72, Jesus ber i Getsemane.

• Hva gjør Jesus på dette bildet?

Forklar at før Jesus døde, gikk han for å be på et sted som ble kalt Getsemane have. Der
led Jesus for våre synder så vi kunne omvende oss og få tilgivelse for det gale som vi gjør.

Oppmerksomhets-
vekker

Jesu Kristi oppstandelse
(påske)
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Jesus var den eneste som hadde makt til å gjøre dette for oss. Han gjorde det fordi han
elsker oss så høyt.

Jesus oppsto fra de døde

Forklar at mange mennesker som levde mens Jesus var på jorden, elsket ham. Men det var
også noen som ikke likte ham. De trodde ikke at han var vår himmelske Faders Sønn.

Historie Vis bilde 1-59, Korsfestelsen. Forklar med enkle ord hva korsfestelsen gikk ut på, slik den er
beskrevet i Lukas 23:33-46. Forklar at de menneskene som ikke likte Jesus, var grusomme
mot ham. Soldatene slo nagler gjennom hendene og føttene til Jesus og hengte ham opp
på et kors. De lot Jesus henge på korset til han døde. (Utvis varsomhet når du forteller histo-
rien og utfører aktiviteten nedenfor. Enkelte barn kan være svært følsomme for tanken på at
folk gjorde Jesus vondt.)

Forklar at da Jesus døde, forlot ånden hans kroppen og gikk til himmelen. Minn barna om at
vi alle har en ånd. Ånden vår kan ikke sees, men det er den som gjør at vi lever.

Vis bilde 1-73, Jesu begravelse. Forklar at mennesker som elsket Jesus, tok legemet hans og
svøpte det i fint tøy. Så bar de legemet hans til en grav (en slags hule hvor folk ble begravet)
og la det forsiktig ned der inne (se Lukas 23:50-56).

Vis bilde 1-74, Jesus viser sine sår. Forklar at tre dager etter at han døde, oppsto Jesus
igjen. Han var levende igjen. Da Jesus døde, forlot ånden kroppen hans. Da han oppsto,
kom ånden hans tilbake til kroppen. Jesus var det første mennesket som oppsto.

Forklar at mange mennesker så Jesus etter at han hadde oppstått (se Lukas 24). Jesus
underviste sine venner og viste dem sitt oppstandne legeme (se Lukas 24:36). Han lot
vennene få røre ved ham så de skulle vite at det oppstandne legemet hans hadde kjøtt og
ben (se Lukas 24:39–40). Da Jesus hadde undervist folket, dro han bort for å bo hos vår
himmelske Fader igjen (se Lukas 24:51).

• Hvorfor ville Jesus at folk skulle røre ved ham? (Se Lukas 24:26–40.)

• Hvor gikk Jesus etter at han hadde forlatt folket? (Se Lukas 24:51.)

Forklar at den dagen Jesus oppsto, var første påskedag. Vi feirer påske hvert år for at vi
skal huske at Jesus oppsto.

Aktivitet La barna reise seg og gjøre bevegelsene til følgende vers sammen med deg:

Jesus har oppstått igjen.
Han døden måtte lide.
Det var naglegap i hånd og på fot (pek på håndflaten og føttene)
og et spydsår i hans side (pek på siden).

Jesus kom og lærte oss
å tro hans sanne ord (fold armene).
Fordi Jesus led og oppsto
skal vi oppstå, alle vi på jord (nikk med hodet opp og ned).

Vi vil oppstå

Hjelp barna å forstå at Jesus kom tilbake til livet etter at han døde. Jesus lever nå i himme-
len, og han vil aldri dø igjen. Forklar at Jesus gjorde det mulig for oss å oppstå på samme
måte. Det betyr at vi alle skal leve igjen etter at vi dør.

• Kjenner du noen som er død?

Forklar at selv om noen dør, lever fremdeles ånden deres. En dag vil de oppstå, det betyr
at kroppen deres og ånden deres vil komme sammen igjen akkurat som det skjedde med
Jesus. Du kan gjerne forklare barna at vi kanskje ikke kommer til å oppstå etter tre dager,
slik Jesus gjorde, men vi skal alle oppstå en dag.

Få barna til å gjenta ordet oppstå noen ganger og fortelle hva det betyr.
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Påpek hvor godt det er å vite at alle de vi kjenner og er glad i – våre foreldre, brødre, søstre,
besteforeldre og venner – skal oppstå. Vi vil alle leve igjen etter at vi dør. Jesus gjorde dette
mulig.

Vitnesbyrd Bær vitnesbyrd om at Jesus elsker hver og en av oss. Fordi han elsker oss så høyt, led han
og døde og oppsto slik at du og jeg også kan oppstå en dag.

BERIKENDE 
AKTIVITETER Velg noen av disse aktivitetene til leksjonen.

1. Snakk kort om påskeskikker og opplevelser som barna er kjent med. Bekreft at det er
morsomt med verdslige påskeskikker, men hjelp barna å skille dette fra påskens virkelige
betydning.

2. Vis barna en hanske eller en vott. Trekk en sammenligning mellom vårt jordiske legeme
og en hånd med hanske på. Vis hvordan hånden (ånden) får hansken (kroppen) til å
bevege seg. Ta hansken av og forklar at det er slik den fysiske død er. Ånden går ut av
kroppen, og kroppen kan ikke bevege seg. Sett hansken på igjen og forklar at det er
slik oppstandelsen skjer. Nå er ånden og kroppen forenet igjen. Minn barna om at fordi
Jesus oppsto, vil alle mennesker oppstå en dag.

3. Kopier utdelingsarket «Jesus er vår kjæreste venn» bakerst i leksjon 6, og la barna
fargelegge hvert sitt ark.

4. Kast eller gi en bønnepose eller annen myk gjenstand til et barn og la ham/henne
besvare ett av spørsmålene nedenfor (eller lignende spørsmål) før bønneposen kastes
eller gis tilbake til deg. Fortsett inntil alle barna har besvart et spørsmål.

• Hvorfor feirer vi påske?

• Hvem var den første personen som oppsto?

• Hva betyr det å oppstå?

• Hvor ble kroppen til Jesus lagt da han var død?

• Var det mange mennesker som så Jesus etter at han hadde oppstått?

• Hvorfor lot Jesus folk føle på det oppstandne legemet hans?

• Hvem andre kommer til å oppstå fordi Jesus oppsto?

5. Hjelp barna å synge eller fremsi teksten til «Sto Jesus opp til liv igjen?» eller «Jesus har
oppstått» (Barnas sangbok).

FLERE AKTIVITETER 
FOR DE YNGSTE 1. Hjelp barna å gjøre bevegelser til følgende aktivitetsvers mens du sier ordene:

Jesus har oppstått!

Her er stedet hvor Jesus lå (pek),
se, stenen er borte nå!
Bøy deg frem, se inn (bøy deg ned og skygg for øynene med hånden).
Han er ikke her (reis deg opp)!
Jesus har oppstått! Alle glade vær (klapp i hendene)!

(Dana Eynon i Bible Story Finger Plays and Action Rhymes [Cincinnati, Ohio: Standard
Publishing Co., 1964], s. 29.)

2. Forklar at Jesus døde og oppsto om våren. Våren er tiden da alt våkner til nytt liv. Trær og
blomster begynner å vokse igjen. Mange dyr blir født om våren. La barna tegne et bilde
av blomster eller dyre-barn. Vis bilde 1-3, Jesus Kristus, og forklar at fordi Jesus oppsto
fra de døde, vil vi alle leve igjen etter at vi dør.

3. Syng eller fremsi teksten til «Jesus er vår kjæreste venn» (Barnas sangbok). Minn barna
om at vi feirer påske for å minnes Jesus og hans oppstandelse.



FORMÅL Å hjelpe hvert barn å føle takknemlighet for at Jesus Kristus ble født på jorden.

FORBEREDELSE 1. Be om Åndens veiledning og studer Matteus 2:1–12 og Lukas 1:26–35, 2:1–20.

2. Finn ut noen enkle detaljer om fødselen til hvert av barna i klassen, som f.eks. hvor de ble
født, hvilken farge det var på håret deres og hvor de bodde den første tiden etter at de
ble født. Vær fintfølende overfor eventuelle adopterte barn.

3. Klipp en del papirstrimler (ca. 3 cm brede og 20 cm lange) til julelenker. Klipp tilstrekkelig
mange til at hvert barn kan lage en lenke med noen få ledd.

4. Skriv en lapp som forklarer julelenken, til hvert barns foreldre (se leksjonen), slik at de kan
oppmuntre barnet til å gjøre gode gjerninger.

5. Nødvendig materiell:
a. Bibelen.
b. En liten julekrybbe. Du kan gjerne bruke en babydukke med et teppe omkring, og

legge den i en eske. Klipp ut en stjerne av papir til å sette over krybben. Hvis det ikke
er mulig å få tak i en julekrybbe, kan du bruke bilde 1-75, Jesu fødsel (Evangelisk
kunst 200, 62116).

c. Fargestifter og lim.
d. Bilde 1-75, Jesu fødsel (Evangelisk kunst 200, 62116), bilde 1-76, Intet rom i herberget

(62115), bilde 1-77, Jesu fødsel kunngjøres for hyrdene (Evangelisk kunst 202, 62117),
bilde 1-78, De vise menn (Evangelisk kunst 203, 62120).

6. Gjør de nødvendige forberedelser til eventuelle berikende aktiviteter som du vil bruke.

LÆREAKTIVITETER La et barn få holde åpningsbønnen.

La ett av barna få stå fremme hos deg mens du forteller hva du vet om hans eller hennes
fødsel. Gjenta dette for alle barna i klassen.

Vi feirer Jesu fødsel i julen

Forklar at fordi det nå er jul, feirer vi fødselen til en som vi alle er svært glad i.

• Hvem feirer vi?

Historie Fortell historien om engelens besøk hos Maria, slik den står i Lukas 1:26–35. Forklar at
engelen fortalte Maria at hun skulle bli mor til Guds Sønn, Jesus.

• Hva het moren til Jesus? (Se Lukas 1:27.)

• Hvem var far til Jesus? (Vår himmelske Fader. Se Lukas 1:35.)

Forklar at Josef ikke var far til Jesus. Han var en god mann som var utvalgt til å passe på
Jesus. Engelen viste seg for Josef i en drøm og fortalte ham om den betydningsfulle babyen
som Maria skulle få. Engelen fortalte Josef at Maria skulle være hans kone.

Historie Vis bilde 1-76, Intet rom i herberget, og fortell om den reisen Josef og Maria foretok fra
Nasaret til Betlehem, slik den står i Lukas 2:1–7. Les Lukas 2:7 høyt og forklar ord som kan
være ukjente for barna.

Aktivitet La barna sitte eller knele på gulvet foran julekrybben. Du kan gjerne ta med et teppe som
de kan sitte på. Send rundt bilde 1-75, Jesu fødsel, og få hvert av barna til å fortelle en ting
som han eller hun ser på bildet.

Oppmerksomhets-
vekker
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• Hvorfor sov ikke Maria og Josef inne i herberget? (Se Lukas 2:7.)

• Hvor ble Jesus født? (I en stall.)

• Hva slags seng hadde Maria til Jesusbarnet? (Se Lukas 2:7.)

Sang Hjelp barna med å synge eller fremsi ordene til «Det lille barn Jesus» (Barnas sangbok).
Improviser hånd- og armbevegelser til teksten.

Det lille barn Jesus i krybben sov søtt
foruten en seng og i fattigdom født.
Men himmelens stjerner så ned hvor han lå,
det lille barn Jesus på leie av strå.

Historie Vis bilde 1-77, Jesu fødsel kunngjøres for hyrdene, og fortell om hyrdenes besøk, slik det er
beskrevet i Lukas 2:8–20.

• Hvorfor var hyrdene redde? (Se Lukas 2:9.)

• Hva fortalte engelen til hyrdene? (Se Lukas 2:10–12.)

• Hva gjorde hyrdene etter at de hadde besøkt Jesusbarnet? (Se Lukas 2:17, 20.)

Historie Vis bilde 1-78, De vise menn, og fortell om de vise menns besøk, slik det er beskrevet i
Matteus 2:1–12.

Aktivitet La barna reise seg og late som de rir på kameler rundt i rommet og følger stjernen som vil
lede dem til Jesusbarnet.

Når de har ridd noen ganger rundt i rommet, ber du dem stige ned av kamelene og komme
tilbake til julekrybben. Forklar at innen vismennene hadde funnet frem til Jesusbarnet, hadde
Josef funnet et bedre sted å være for familien sin, så de var ikke lenger i stallen. Minn
barna om at vismennene hadde med seg gull, røkelse og myrra. La hvert av barna fortelle
om deres «liksom»-gave er gull, røkelse eller myrra, og deretter gi den til Jesusbarnet.

Vår gave til Jesus er å bli lik ham

Forklar at hver jul når vi feirer fødselsdagen til Jesus, kan vi gi ham gaver. Vi kan ikke gi
gaver av gull, røkelse og myrra slik som vismennene ga ham, men vi kan gi ham en annen
slags gave. Vi gir en gave til Jesus hvis vi prøver å bli lik ham. Vi blir lik Jesus hvis vi er
snille mot familiemedlemmene og vennene våre.

Aktivitet Hjelp barna å lage en julelenke med noen ledd. La barna fargelegge leddene sine og så
lime dem sammen (se illustrasjonen bak i leksjonen). Fortell at de kan henge opp lenkene
sine hjemme på et sted hvor de vil minne dem om å gjøre gode gjerninger for andre som
en gave til Jesus. Oppfordre barna til å gjøre minst én god gjerning hver dag frem til jul.

Hjelp barna til å tenke på hva slags gode gjerninger de kan gjøre. Minn dem om at når de
gjør en god gjerning, gir de i virkeligheten en stor gave til Jesus. Gi hvert av barna en lapp
til foreldrene som forklaring på lenken.

Vitnesbyrd Forklar at Jesu Kristi fødsel var en av de aller viktigste hendelsene som noen gang har
skjedd på jorden. Gi uttrykk for din kjærlighet til Jesus og ditt ønske om å bli lik ham, ikke
bare i julen, men hele året igjennom.

BERIKENDE 
AKTIVITETER Velg noen av disse aktivitetene til leksjonen.

1. Gjenfortell historien om Jesu fødsel mens barna rollespiller Josef, Maria, verten i herberget,
hyrdene og vismennene. Bruk rekvisitter som en babydukke, et lite teppe og et sjal, hvis
det kan skaffes til veie. Gi hvert barn anledning til å delta. Du kan gjerne gjenta aktiviteten
slik at barna kan spille forskjellige roller.

2. Hjelp barna å klippe ut eller tegne enkle stjernedekorasjoner og fargelegge dem. Fest en
hyssing i dem så barna kan henge dem opp hjemme.
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3. Snakk med barna om noen av de kommersielle forberedelsene som de har lagt merke
til. Hjelp dem å forstå at ting som gaver og selskaper er morsomt, men julen er i virkelig-
heten til minne om Jesu Kristi fødsel, og det er viktig at vi konsentrerer oss om ham og
hans liv.

4. Drøft lokale juleskikker som er rettet mot Kristus, og som du gleder deg over og kjenner til.
Oppfordre barna til å fortelle om eventuelle Kristus-sentrerte juletradisjoner som familiene
deres gleder seg over i julen.

FLERE AKTIVITETER 
FOR DE YNGSTE 1. La barna late som de er hyrder som hviler på marken. Hjelp dem å rollespille hvor redde

hyrdene ble da de så en engel, og deretter hvor glade de ble da de forsto budskapet
hans. Hjelp dem å forestille seg at de hører englene synge, og at de ser opp mot den
vakre himmelen og ser stjernen. Gå sammen rundt i rommet for å lete etter babyen. Knel
foran Jesusbarnet i krybben og syng en lovsang.

2. Hjelp barna å gjøre bevegelsene til følgende vers mens du fremsier teksten:

Et barn i en krybbe (vugg et innbilt barn i armene),
en kjærlig mor er der (strekk ut armene),
en stjerne skinner på himmelen (pek opp mot himmelen),
Guds Sønn er her (klapp i hendene av glede)!

3. Syng eller fremsi teksten til «Elsk hverandre» (Barnas sangbok). Minn barna om at vi
feirer Jesu fødsel i julen.

4. Lag enkle utklippsfigurer av Jesusbarnet som er svøpt i et teppe. Skaff til veie tørt gress,
høy eller strå, og ta det med til klassen og la barna lime det på en «krybbe» (et firkantet
pappstykke). La barna få lime utklippsfiguren av Jesusbarnet fast over sengen av gress
eller strå.
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Følgende sanger fra Barnas sangbok er spesielt egnet til bruk i barnestuen. Det følger også
forslag til hvordan du kan tilpasse teksten. Kanskje du selv har andre idéer til hvordan du
kan tilpasse disse eller andre sanger i Barnas sangbok slik at de passer for barnestuen.

Side

En lykkelig familie (©1975 Pioneer Music Press, Inc.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Lag et vers om deres hyggelige barnestue eller Primær
Brukes som hilsen: «Jeg ser Lise, hun ser meg . . .»

En gang var en snømann (© 1981 Pioneer Music Press, Inc.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Lag vers om andre ting i naturen: «En gang var et grønt tre, . . . stort, stort, stort.

Men da høsten kom, det gulnet, gulnet. Ja, da høsten kom, det falt til jord.»
Eller «En gang var et stort fjell, . . . grått, grått, grått. Men da solen kom, det
skinte, skinte. Ja, da solen kom, det ble så blått.

Er du veldig glad  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

For helse og styrke  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Bruk betegnelsen på hva som helst barna ønsker å takke for:

«For fugler, blomster, sol og regn vi takker deg, o Gud.»

Hallo-sang  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

Hode, skulder, kne og tå  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Syng om vanlige bevegelser: «Vil du gå med meg på tå, ja, på tå 

(løpe, hinke, hoppe)»
Brukes forå gi direktiver: «Nå er det tid for å plukke opp leker . . . og legge dem

i esken (på hyllen, i skapet.)»

Kjære Far, jeg takker deg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Regnet pøser  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

Smil  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

Synge en sang er moro  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

Vi bøyer våre hoder ned  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

I tillegg til sangene i Barnas sangbok kan du benytte barnesanger fra deres egen kultur.
Vær nøye med at sangene oppfyller følgende kriterier:

De må være korte og enkle.
De må ha en enkel melodi (5–8 toner)
Teksten repeteres (de samme ordene brukes flere ganger) og er lette å lære.
Teksten beskriver ting som barna kan se, høre, berøre, lukte eller føle.
Teksten må ikke stride mot evangeliets læresetninger.

Sanger for barnestuen
fra Barnas sangbok
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