
  Zarys Wspólnej Nauki na rok 2010

  Wiem, że mój Zbawiciel żyje
  „Lecz ja wiem, że Odkupiciel mój żyje i że jako ostatni nad prochem stanie!” 

( Ks. Joba 19:25 ).  



ii

 Wskazówki dotyczące Wspólnej 
Nauki i prezentacji dziecięcej 
na spotkaniu sakramentalnym 

  Wskazówka:  Zachęca-
nie dzieci do uczenia 
się z pism świętych 
pomoże im rozwinąć 
miłość do słowa Bożego 
na całe życie. Każdego 
tygodnia zaplanuj, 
w jaki sposób zachęcisz 
dzieci do korzystania i 
uczenia się z pism świę-
tych. Niektóre dzieci 
mogą nie posiadać pism 
świętych. Niektóre dzieci 
nie potrafi ą jeszcze czy-
tać. Zabawy edukacyjne 
zawarte w tym zarysie 
oraz wskazówki do 
nauczania znajdujące 
się na stronach 7, 12 i 
18 podsuną ci pomysły 
dotyczące nauczania 
przy pomocy pism 
świętych. 

 Drogie Prezydia Organizacji Podstawowych oraz Przywódczynie ds. muzyki

  Tego roku macie możliwość pomóc dzieciom, by poczuły i zrozumiały wielką miłość, jaką 
ma dla nich nasz Zbawiciel Jezus Chrystus. Poprzez świadectwo Ducha Świętego dzieci 
nauczą się, że mogą mieć wiarę w Jezusa Chrystusa, ze względu na Jego kluczową rolę 
w planie naszego Ojca Niebieskiego. Dzieci nauczą się też, że ich wiara będzie wzrastać, 
kiedy będą przestrzegać przykazań, służyć bliźnim, dzielić się ewangelią, naśladować 
przykład Zbawiciela i przygotowywać się na Jego Drugie Przyjście.

  Dziękujemy za Wasze sumienne zaangażowanie. Modlimy się za Was i pokładamy zaufa-
nie w Waszą zdolność do kochania dzieci i nauczania ich ewangelii Jezusa Chrystusa oraz 
pomagania im, by żyły zgodnie z jej zasadami.

  Generalne Prezydium Organizacji Podstawowej 

 Wskazówki dotyczące Wspólnej Nauki

   Nauczanie ewangelii

  Korzystaj z tej broszury, kiedy przygotowujesz 
się do nauczania 15-minutowej lekcji podczas 
cotygodniowej Wspólnej Nauki. Możesz uzupeł-
niać cotygodniowe lekcje innymi materiałami 
zatwierdzonymi przez Kościół, takimi jak  Friend  
albo   Liahona.  Poniższe wskazówki pomogą ci 
w planowaniu i prezentowaniu lekcji.

   Kochaj tych, których nauczasz.  Okazuj swoją 
miłość dzieciom, zapamiętując ich imiona oraz 
dowiadując się, jakie mają zainteresowania, 
talenty i potrzeby.

   Nauczaj doktryny poprzez Ducha.  Kiedy przy-
gotowujesz się do lekcji, módl się o przewodni-
ctwo i staraj się wzmacniać swoje świadectwo 
na temat zasad, których będziesz nauczać. To 
pomoże ci nauczać poprzez Ducha.

   Zachęcaj do pilnego uczenia się.  Ta broszura 
ma pomóc ci dowiedzieć się, nie tylko  czego  
nauczać, ale również  jak  nauczać oraz zachęcać 
do pilnego uczenia się. Będziesz nauczać dok-
tryny skuteczniej, jeżeli podczas każdej lekcji 
wykonasz trzy następujące zadania:

     1.     Przedstaw doktrynę.  Jasno przedstaw 
doktrynę, której dzieci będą się uczyć. 
Rozważ, w jaki sposób zrobisz to słownie 
i wizualnie. (Kilka przykładów znajdziesz 
w lekcjach na pierwszy tydzień marca i 
pierwszy tydzień lipca).

     2.    Wzmocnij zrozumienie.  Zapewnij dzie-
ciom możliwość zdobywania głębszego 

zrozumienia doktryny poprzez stosowanie 
różnorodnych metod nauczania, które anga-
żują je w proces uczenia się, jak na przykład: 
śpiewanie pieśni, odgrywanie ról lub czyta-
nie fragmentów z pism świętych.

     3.    Zachęć do zastosowania.  Daj dzieciom 
możliwość zastosowania doktryny w ich 
życiu. Rozważ, w jaki sposób dzieci mogą 
wyrażać swoje uczucia odnośnie danej dok-
tryny lub stawiać sobie cele z nią związane.

    Ta broszura zawiera program pełnych lekcji na 
niektóre tygodnie roku. Na lekcje w pozosta-
łych tygodniach dostarcza jedynie pomysłów. 
Uzupełnij je własnymi propozycjami. Możesz 
czerpać pomysły, czytając inne lekcje zawarte 
w tej broszurze. Kiedy wypada piąta niedziela 
miesiąca, wykorzystaj czas na przypomnienie 
poprzednich lekcji. Duch Święty może pokie-
rować tobą, gdy planujesz i przygotowujesz 
zabawy do lekcji.

  Kiedy przygotowujesz lekcje, współpracuj 
z przywódczynią ds. muzyki. Śpiewanie pieśni 
pomoże w umacnianiu nauczanych przez cie-
bie doktryn. Od czasu do czasu możesz popro-
sić nauczycieli i ich klasy, aby pomogli ci w tej 
części lekcji, w której nauczasz ewangelii.

  Niektóre lekcje sugerują, aby zaprosić przema-
wiających gości do uczestniczenia w zajęciach 
Organizacji Podstawowej. Zanim zaprosisz do 
udziału poszczególne osoby, powinnaś otrzymać 
zgodę swojego biskupa lub prezydenta gminy.
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  Wskazówki dotyczące 
prezentacji na spotkaniu 

sakramentalnym
  Nie jest koniecznie, aby każde 

dziecko miało przydzieloną kwestię do 
wyrecytowania. Skuteczne prezentacje 

powinny angażować dzieci na 
różne  sposoby.  

  Wskazówka:  Dodat-
kowe pomoce dydak-
tyczne, takie jak 
obrazki do kolorowa-
nia, opowiadania i 
pomysły na zajęcia, 
możesz znaleźć w cza-
sopismach  Friend  oraz 
  Liahona.  Korzystaj 
z tych pomocy w celu 
uzupełniania swoich 
lekcji. 

Wskazówka: Doda

  Do każdej lekcji dołączonych jest kilka wska-
zówek, które pomogą ci w doskonaleniu umie-
jętności nauczania. Lekcje zawierają również 
ilustracje, dzięki którym będziesz mogła zoba-
czyć, jak wygląda dana zabawa. Rozwijanie 
umiejętności nauczania jest ważne, jednakże 
tym, co zaprosi Ducha, by potwierdził praw-
dziwość tych nauk w sercach dzieci, jest twoje 
własne przygotowanie duchowe i świadectwo.

    Śpiewanie

  Muzyka w Organizacji Podstawowej powinna 
tworzyć atmosferę pełną czci, nauczać ewan-
gelii oraz pomagać dzieciom w odczuwaniu 

wpływu Ducha Świętego i radości, która płynie 
ze śpiewania. Podczas Wspólnej Nauki powin-
naś przeznaczyć 20 minut na nauczanie muzyki. 
Tym samym będziesz mieć wystarczającą ilość 
czasu, aby nauczyć nowej pieśni i pomóc dzie-
ciom w odczuwaniu radości podczas śpiewania.

  Ta broszura zawiera nową pieśń dla dzieci, 
której mają się nauczyć w tym roku (zob. 
str. 28–29). Zawiera także rozdział zatytuło-
wany „Jak zastosować muzykę w Organizacji 
Podstawowej” (zob. str. 26–27) oraz dodatkowe 
pomysły na to, jak nauczać dzieci pieśni (zob. 
str. 3, 5, 9 i 15).  

 Wskazówki dotyczące prezentacji na spotkaniu sakramentalnym

  Prezentacja dziecięca podczas spotkania 
sakramentalnego odbywa się pod kierunkiem 
biskupa lub prezydenta gminy w czwartym 
kwartale roku. Na początku roku spotkaj się 
z doradcą w radzie biskupiej lub prezydium 
gminy, który nadzoruje Organizację Podsta-
wową, aby omówić wstępne plany. Uzyskaj jego 
zgodę po przedstawieniu mu pełnych planów.

  Zaplanuj prezentację dziecięcą opartą na 
comiesięcznych tematach Wspólnej Nauki. 
Przez cały rok przechowuj notatki z przemó-
wień i doświadczeń poszczególnych dzieci, 
w celu ewentualnego wykorzystania ich pod-
czas prezentacji. Kiedy planujesz, czym dzieci 

mogłyby podzielić się z zebranymi, w zakresie 
tego, czego się nauczyły w ramach tegorocz-
nego tematu, pomyśl, w jaki sposób mogą 
pomóc zebranym, by skupili się na doktrynach 
ewangelii, których są one nauczane.

  Kiedy przygotowujesz prezentację, pamiętaj o 
następujących wskazówkach:

    •   Zaplanuj próby tak, aby niepotrzebnie nie 
odrywały dzieci od lekcji lub zajęć w gronie 
rodzinnym.

    •   Pomoce wizualne, kostiumy oraz prezentacje 
medialne nie są stosowne podczas spotkań 
sakramentalnych.   

 Źródła wykorzystane w tej 

broszurze

  Oto skróty używane w niniejszej broszurze:

HOPDD   Hymny oraz pieśni dla dzieci 

NNMWP  Nauczanie — nie ma większego 
powołania 

  Wiele znajdujących się tutaj lekcji może zawierać 
wskazówki dotyczące korzystania z ilustracji. 
Ilustracje możesz znaleźć w  Albumie Ewangelia 
w malarstwie,  Zestawie Ewangelia w malarstwie, 
zestawach ilustracji dołączonych do podręczni-
ków Organizacji Podstawowej oraz w czasopis-
mach kościelnych i na stronie images.lds.org. 

 Program nauczania na rok 2010

   Ogólny program nauczania

  Żłobek:  Behold Your Little Ones;  Promyczki: 
 Organizacja Dzieci (Podstawowa) 1;  WS 
(Wybierz Sprawiedliwość) 4–7:  Organizacja 
Dzieci (Podstawowa) 2;  Dzielni 8–11:  Primary 6 

    Podstawowy program nauczania

  Promyczki:  Organizacja Dzieci (Podstawowa) 1;
WS 4–7:  Organizacja Dzieci (Podstawowa) 2;  
Dzielni 8–11:  Primary 4   
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Styczeń   Wierzymy w Boga, Wiecznego Ojca 
i w Jego Syna, Jezusa Chrystusa
  „Wierzymy w Boga, Wiecznego Ojca, w Jego Syna, Jezusa Chrystusa, i w Ducha 
Świętego” ( Zasady Wiary 1:1 ).

  Uzupełnij znajdujące się tutaj pomysły własnymi propozycjami. Zaplanuj, w jaki sposób przed-
stawisz dzieciom doktrynę, pomożesz im w zrozumieniu i zastosowaniu jej w ich życiu. Zadaj 
sobie pytanie: „Co zrobią dzieci, aby się uczyć i jak mogę pomóc im odczuwać Ducha?” 

  Tydzień 1.: Bóg jest Ojcem mojego ducha.

 Pieśń: „Ja wiem, że 

mój Pan kocha mnie”

   (strony 28–29 tego zarysu 

lub  Friend,  paźdz. 2002, 

46–47)  

  Lekcje 
z wykorzystaniem 

pomocy 
dydaktycznych

  „Pomoce dydaktyczne 
odnoszą nienamacalne 

zasady do znanych 
przedmiotów materialnych” 
( NNMWP,  172). Ta lekcja z 
wykorzystaniem pomocy 
dydaktycznych pomoże 

dzieciom zrozumieć 
związek między ich 

duchem a ich ciałem 
fi zycznym.  

  Wskazówka:  Zapla-
nuj, w jaki sposób 
 przedstawisz  doktrynę 
dzieciom oraz pomo-
żesz im ją  zrozumieć  i 
 zastosować  w ich życiu. 
Zastanów się, w jaki 
sposób możesz dać 
dzieciom okazję do:
    •   Omówienia danej 

doktryny.
    •   Przeczytania frag-

mentów z pism świę-
tych odnoszących się 
tej doktryny.

    •   Wyobrażenia sobie 
doktryny.

    •   Śpiewania pieśni 
związanych z tą 
doktryną.

    •   Wykonania zabawy 
ruchowej związanej 
z nauczaną doktryną.   

  Wskazówka:  Módl 
się o przewodnictwo 
i postaraj się o wpływ 
Ducha, kiedy przygoto-
wujesz swoje zajęcia 
Wspólnej Nauki. Kiedy 
przygotowujesz się i 
nauczasz z Duchem, 
On potwierdzi prawdzi-
wość tego, czego uczysz. 

   Przedstaw doktrynę  (lekcja z wykorzysta-
niem pomocy dydaktycznych):   Pokaż dzie-
ciom kilka różnych rękawiczek i zwróć uwagę 
na to, że każda z nich wygląda inaczej, tak jak 
każdy z nas się od siebie różni. Wyjaśnij, że 
niezależnie od tego, jak różnimy się wyglądem, 
wszyscy mamy ducha wewnątrz naszego ciała 
i nasz duch daje nam życie. Aby to zilustrować, 
załóż rękawiczkę i poruszaj palcami. Wyjaśnij, 
że rękawiczka symbolizuje nasze ciało, a ręka 
jest jak nasz duch. Niech dzieci nasłuchują 
odpowiedzi na pytanie „Kto jest Ojcem mojego 
ducha?”, kiedy czytasz pierwsze dwa zdania 
 Ks. Malachiasza 2:10 . Napisz na tablicy „Bóg 
jest Ojcem mojego ducha”. Niech dzieci prze-
czytają to zdanie razem z tobą. Wyjaśnij, że 
wszyscy jesteśmy częścią jednej wielkiej 
rodziny — rodziny Boga.

   Wzmocnij zrozumienie  (śpiewanie pieśni):   
Pokaż zdjęcie przedstawiające rodzinę i wyjaśnij, 
że kiedy Ojciec Niebieski zesłał nas na ziemię, 
zrobił to po to, abyśmy żyli w rodzinach. Niech 
dzieci podniosą palce do góry, żeby pokazać, ilu 

członków liczy ich rodzina. Powiedz dzieciom, 
że zaśpiewają pieśń, która uczy o ich niebiań-
skiej oraz ziemskiej rodzinie. Poproś jedno 
z dzieci, aby wyszło z pokoju, a inne dzieci 
niech wybiorą miejsce, w którym ukryją zdjęcie 
rodziny. Poproś dziecko, aby powróciło i odnalaz-
ło zdjęcie, podczas gdy dzieci śpiewają „Bóg 
moim Ojcem jest” ( HOPDD,  96–97). Kiedy dzie-
cko znajduje się daleko od zdjęcia, niech reszta 
dzieci pozostanie na swoich miejscach; kiedy 
dziecko zbliża się do zdjęcia, niech dzieci powoli 
wstają. Powtórz tę zabawę z innymi dziećmi, jeśli 
czas na to pozwoli. Omów przesłanie pieśni i 
złóż świadectwo na temat ważności rodziny.

   Zachęć do zastosowania  (patrzenie 
w lustro):   Niech każde z dzieci po kolei 
spojrzy w lustro. Powiedz 
im, że za każdym 
razem, kiedy patrzą 
w lustro, powinny 
pamiętać, że widzą 
dziecko Boga.
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  Dzieci uwielbiają 
oglądać swoje prace 

plastyczne. Jeśli zrobisz 
pudełko z ruchomymi 
kartkami, możesz go 

użyć ponownie podczas 
innych lekcji. Ta zabawa 

może być również 
przeprowadzona, kiedy 
skleisz razem obrazki, 

tak żeby utworzyły 
jednolity zwój.  

  Wskazówka:  Starszy 
Dallin H. Oaks powie-
dział: „Powinniśmy 
częściej wykorzystywać 
nasze hymny, aby 
dostroić się do Ducha 
Pana, by zjednoczył 
nas i pomógł nam 
nauczać naszej dok-
tryny” (w: Conference 
Report, paźdz. 1994, 13 
lub   Ensign,  list. 1994, 
12). Odwołuj się do 
wskazówek i propozycji 
zabaw w tym zarysie, 
aby poznać różnorodne 
sposoby wykorzystywa-
nia muzyki podczas 
Wspólnej Nauki. 

   Wzmocnij zrozumienie  (czytanie fragmen-
tów z pism świętych):   Umieść trzy ilustracje 
na tablicy: Jan chrzci Jezusa, Chrystus ukazuje 
się Nefi tom i Pierwsza Wizja. Podziel dzieci na 
trzy grupy i daj każdej z nich jeden z następują-
cych fragmentów z pism świętych:  Ew. Mateusza 
3:16–17 ;  3   Nefi  11:6–8 ;  Józef Smith — Historia 
1:17 . Niech omówią dany fragment w swoich 

grupach i opowiedzą reszcie dzieci (1) o opisa-
nym wydarzeniu, (2) o tym, co Ojciec Niebieski 
powiedział i (3) o tym, co czułyby, gdyby tam 
były. Poproś jedno z dzieci o przeczytanie  Ew. 
Jana 5:39 . Wyjaśnij, że możemy zdobyć świadec-
two o tym, że Jezus Chrystus jest Synem Boga, 
kiedy czytamy pisma święte i modlimy się.

    Tydzień 2.: Jezus Chrystus jest Synem Bożym.

    Tygodnie 3. i 4.: Ojciec Niebieski i Jezus Chrystus kochają mnie.

   Wzmocnij zrozumienie  (zabawa w odga-
dywanie i śpiewanie):   Niech pianistka zagra 
dwie pierwsze nuty pieśni, która naucza o 
miłości Ojca Niebieskiego i Jezusa Chrystusa 
do nas, a dzieci niech spróbują odgadnąć, co 
to za pieśń. Niech dodaje po jednej nucie, aż 
dzieci odgadną poprawnie. Zaśpiewajcie tę 
pieśń wspólnie i omówcie, czego ta pieśń 
naucza o miłości Ojca Niebieskiego i Jezusa 
Chrystusa. Wypisz pomysły dzieci na tablicy. 
Powtórz tę zabawę z innymi pieśniami. Roz-
waż wykorzystanie poniższych pieśni: „My 
Heavenly Father Loves Me” ( CS,  228–229), 
„Dziękuję Ci, Ojcze” ( HOPDD,  98–9920), 
„I Feel My Savior’s Love” ( CS,  74–75) oraz 
„Bóg moim Ojcem jest” ( HOPDD,  96–97).

   Zachęć do zastosowania  (rysowanie):   Daj 
wszystkim dzieciom po kartce papieru i niech 
narysują jeden ze znanych im sposobów, w jaki 
Ojciec Niebieski i Jezus Chrystus okazują im 
miłość. Możesz odesłać dzieci do pomysłów, 

które wypisałaś na tablicy podczas powyższej 
zabawy. Sklej razem obrazki i przedstaw je w 
pudełku z ruchomymi obrazkami (zob.  NNMWP,  
177–178) lub rozwiń je jak pojedynczy zwój. 
Podczas gdy dzieci oglądają rysunki, niech 
pianistka gra jedną z pieśni wymienionych 
powyżej.

   Wzmocnij zrozumienie i zachęć do zasto-
sowania  (uczestnictwo w zabawie rucho-
wej):   Na osobnych kartkach wypisz kilka 
sposobów, na jakie Ojciec Niebieski okazuje 
Swoją miłość do nas oraz sposoby, na jakie 
my okazujemy Mu swoją miłość. Włóż kartki 
papieru do pojemnika i niech dzieci kolejno 
wyjmują po jednej. Odczytaj każdą kartkę na 
głos. Jeżeli są tam słowa, które dotyczą miłości 
okazywanej nam przez Ojca Niebieskiego, 
niech dzieci wyciągną rękę do góry. Jeżeli doty-
czą naszej miłości do Ojca Niebieskiego, niech 
położą swoje ręce na sercu.

    Wskazówki dla przywódczyni ds. muzyki

  Rozważ następujące pomysły, aby pomóc dzie-
ciom w nauczeniu się pieśni „Ja wiem, że mój 
Pan kocha mnie” (strony 28–29 tego zarysu):

  Pokaż obraz przedstawiający Zbawiciela bło-
gosławiącego dzieci Nefi tów i opowiedz dzie-
ciom własnymi słowami historię znajdującą 
się w  3   Nefi  17:11–24 . Zaśpiewaj dzieciom 

pierwszą linijkę i dodaj ruchy (jak na przykład, 
rozkładanie szeroko ramion) do frazy „w pięk-
nej krainie”. Niech dzieci śpiewają i wykonują 
ruchy razem z tobą. Poproś dzieci, żeby 
wymyśliły ruchy do każdej linijki tej pieśni. 
Potem zaśpiewajcie pieśń i wykonujcie ruchy 
wspólnie.  
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   Przedstaw doktrynę  (uczenie się na 
pamięć Zasady Wiary):   Zapisz na tablicy trze-
cią Zasadę Wiary i poproś, żeby dzieci powtó-
rzyły ją z tobą kilka razy. Krótko wyjaśnij słowa, 
których dzieci nie rozumieją. (Na przykład 
Zadośćuczynienie jest tym, co Jezus uczynił, 
żeby nam umożliwić odpokutowanie i powrót 
do Boga). Wymaż jedno lub dwa słowa i wypo-
wiedzcie tę zasadę jeszcze raz. Powtórz, żeby 
pomóc dzieciom nauczyć się jej na pamięć.

   Wzmocnij zrozumienie  (odegranie scenki):  
 Opowiedz poniższą historię i poproś dzieci, 
żeby wstały i zainscenizowały ją razem z tobą. 
„Pewien człowiek szedł drogą  (maszeruj w miej-
scu).  Wpadł do głębokiego dołu  (usiądź).  Usil-
nie się starał, ale nie mógł się z niego wydostać 
 (udawaj, że próbujesz się skądś wydostać).  

Zawołał o pomoc  (cicho zawołaj o pomoc).  Inny 
człowiek szedł tą samą drogą. Usłyszał mężczy-
znę wzywającego pomocy  (ponownie cicho wzy-
waj pomocy).  Spuścił w dół drabinę. Mężczyzna 
wydostał się z dołu, wdrapując się po drabinie 
 (udawaj, że wspinasz się po drabinie).  Mężczy-
zna został uratowany”. Omów to, jak mógł się 
czuć ten mężczyzna, kiedy wpadł do dołu oraz 
później, kiedy został uratowany. Powiedz dzie-
ciom, że kiedy robimy coś złego lub popełniamy 
grzech, to tak jakbyśmy wpadli do głębokiego 
dołu, z którego nie możemy wydostać się sami. 
Pokaż ilustrację przedstawiającą Jezusa i 
powiedz dzieciom, że tak jak ktoś pomógł temu 
człowiekowi wydostać się z dołu, podobnie 
Jezus Chrystus może pomóc nam i zbawić nas, 
żebyśmy mogli powrócić do naszego Ojca Nie-
bieskiego i ponownie z Nim żyć.

    Tygodnie 2. i 3.: Poprzez Zadośćuczynienie Jezusa Chrystusa cała 

ludzkość może zostać zbawiona.

   Zachęć do zrozumienia  (oglądanie obraz-
ków i czytanie fragmentów z pism świętych):  
 Rozłóż dookoła pokoju ilustracje przedstawia-
jące Ostatnią Wieczerzę, Chrystusa w Getse-
mane, Ukrzyżowanie i Zmartwychwstanie. 
Wskaż na nie i powiedz dzieciom, że przedsta-
wiają wydarzenia z ostatniego tygodnia życia 
Zbawiciela. Powiedz dzieciom, że przeczytasz 
fragment z pism świętych, który odnosi się do 
jednego z tych obrazków. Poproś, żeby po cichu 
zastanowiły się, który obrazek odpowiada temu 
fragmentowi. Przeczytaj  Ew. Łukasza 22:13–14, 
19–20 . Poproś, żeby wszyscy wstali i stanęli na 
wprost odpowiedniego obrazka. Przedyskutuj-
cie, co się dzieje na obrazku. Powtórz to samo 
z pozostałymi obrazkami (Getsemane:  Ew. 
Łukasza 22:39–44 ; Ukrzyżowanie:  Ew. Łukasza 
23:33–34, 46 ; Zmartwychwstanie:  Ew. Jana 
20:11–18 ). Zaśpiewaj pieśń, jak na przykład 

„He Sent His Son” ( CS,  34–35) albo „Ja Ojca 
w Niebie mam” ( HOPDD,  94–95). Złóż świadec-
two, że Jezus umarł za nas, abyśmy mogli 
ponownie żyć z naszym Ojcem Niebieskim.

Luty   Jezus Chrystus jest moim 
Zbawicielem i Odkupicielem
  „Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby 
każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny” ( Ew. Jana 3:16 ).

  Uzupełnij znajdujące tutaj się pomysły własnymi propozycjami. Zaplanuj, w jaki sposób przed-
stawisz dzieciom doktrynę oraz pomożesz im ją zrozumieć i zastosować w ich życiu. Zadaj 
sobie pytanie: „Co zrobią dzieci, aby się uczyć i jak mogę pomóc im odczuwać Ducha?” 

  Tydzień 1.: Jezus Chrystus jest moim Odkupicielem i Zbawicielem.

 Pieśń: 

„He Sent His Son”

   ( CS,  34–35)  

  Wskazówka:  Dzieci 
będą lepiej rozumiały 
doktryny, jeśli są one 
połączone z czymś, co 
dzieci już znają. Kiedy 
rozpoczynasz każdą 
lekcję, przypomnij dok-
trynę nauczaną w 
minionym tygodniu i 
połącz ją z prawdami, 
których będą nauczane 
tego dnia. 

  Uczenie 
się przez ruch

  Dzieci uczą się lepiej i 
zapamiętują na dłużej, 
kiedy nauce towarzyszy 

aktywność fi zyczna.  
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    Wskazówki dla przywódczyni ds. muzyki

   Wzmocnij zrozumienie  (oglądanie obraz-
ków i zabawa w odgadywanie):   Podziel 
dzieci na grupy i daj każdej grupie ilustrację 
przedstawiającą jakieś wydarzenie związane 
ze Zmartwychwstaniem (na przykład możesz 
wykorzystać ilustrację z Ukrzyżowaniem, 
pochowaniem Chrystusa, pustym grobem, 
Marią i zmartwychwstałym Panem oraz 

z Jezusem pokazującym uczniom Swoje rany). 
Powiedz, żeby nie pokazywały swoich obraz-
ków innym grupom. Niech każda grupa da 
reszcie dzieci kilka podpowiedzi, żeby odgadły, 
co jest treścią ich obrazków. Jeśli odgadną 
 prawidłowo, pokaż ilustrację innym grupom. 
Wyjaśnij, że ponieważ Jezus Chrystus zmar-
twychwstał, my także zmartwychwstaniemy. 

  Aby pomóc dzieciom nauczyć się „He Sent His 
Son” ( CS,  34–35), rozważ poniższe wskazówki:

    •   Kiedy śpiewacie, poproś dzieci, żeby liczyły 
na palcach, ile razy śpiewają słowa „He 
sent His Son” albo poproś, żeby wstały, 

kiedy usłyszą pytania i usiadły, gdy usłyszą 
odpowiedzi.

    •   Podziel dzieci na dwie grupy. Niech połowa 
dzieci śpiewa pytania w pieśni, a druga 
połowa odpowiada, śpiewając odpowiedzi.    

    Tydzień 4.: Jezus Chrystus zmartwychwstał i ja też zmartwychwstanę.

   Zachęć do zastosowania  (czytanie i oma-
wianie fragmentu z pism świętych):   Poproś, 
żeby dzieci przeczytały  Alma 7:11–12  i poszu-
kały w tekście fragmentów obrazujących to, co 
Jezus zrobił dla nas. Poproś kilkoro dzieci, żeby 
podzieliły się tym, co znalazły. Powiedz dzie-
ciom, że Jezus rozumie nas, kiedy czujemy się 
zranieni, smutni, boimy się lub jesteśmy chorzy. 
On może nam pomóc przezwyciężyć te trudno-
ści. Zapisz na tablicy następujące stwierdzenia:

  Jestem wdzięczny za Zbawiciela, ponieważ 
.

  Zbawiciel pomoże mi .

  Poproś kilkoro dzieci, żeby powiedziały, jak 
one dokończyłyby te zdania bądź niech wszyst-
kie dzieci podzielą się swoimi odpowiedziami 
z osobami siedzącymi obok nich.

   Wzmocnij zrozumienie  (omawianie historii z 
pism świętych):   Powiedz dzieciom, że w pis-
mach świętych jest wiele historii o ludziach, któ-
rzy byli błogosławieni dzięki Zadośćuczynieniu. 
Opowiedz kilka takich historii. Może to być 
historia Almy Młodszego (zob.  Alma 36:5–27 ), 
Pawła (zob.  Dzieje Apostolskie 8:1–3 ;  9:1–20 ) i 
Enosa (zob.  Enos 1:1–8 ). Za każdym razem, gdy 
opowiesz jedną z historii, omów ją z dziećmi. 
Rzuć zmiętą kartkę papieru jednemu z dzieci 
i poproś je, żeby powiedziało jedną rzecz na 
temat tej historii. Niech dziecko odrzuci ją do 
ciebie. Kontynuuj zabawę, dopóki dzieci nie 
wymienią najważniejszych szczegółów tej 
 historii. Podziel się swoim świadectwem na 
temat Zadośćuczynienia.

  Dzieci lubią brać czynny 
udział w nauce

  Kiedy planujesz swoje zajęcia Wspólnej 
Nauki, rozważ, jak mogłabyś bardziej 

zaangażować dzieci w zabawy 
lekcyjne. Na przykład, ta zabawa 
angażuje raczej niewielką grupę 

dzieci, a nie jedno czy dwoje.  

  Wskazówka:  Dzieci 
uczą się poprzez ruch 
i  zabawy. Kiedy opo-
wiadasz jakąś historię, 
angażuj je, pozwalając, 
aby wykonywały proste 
czynności i ruchy. Po 
danej zabawie możesz 
pomóc im przygotować 
się na kolejny segment 
nauki, doprowadzając 
do końca zabawę lub 
grę w atmosferze pełnej 
czci. Na przykład, 
poproś dzieci, aby 
powoli zaśpiewały kilka 
wersów danej pieśni 
lub wyciągnij do 
przodu rozłożone ręce 
i poproś dzieci, żeby 
patrzyły na ciebie, 
kiedy śpiewają. Im bar-
dziej twoje ręce zbliżają 
się do siebie, tym ciszej 
dzieci powinny śpie-
wać. Podziękuj im za 
atmosferę czci. 
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   Przedstaw doktrynę  (porządkowanie słów):   
Napisz każde z następujących słów na osob-
nych paskach papieru: Prorocy, są, powoły-
wani, przez, Boga. Rozdaj paski papieru 
pięciorgu dzieciom. Ustaw dzieci z przodu 
Organizacji Podstawowej, w taki sposób, żeby 
słowa były nieuporządkowane. Poproś resztę 
dzieci, żeby ułożyły słowa w odpowiedniej 
kolejności. Powtórzcie to zdanie razem.

   Wzmocnij zrozumienie  (czytanie fragmen-
tów z pism świętych):   Przygotuj podpowiedzi 
dotyczące tego, w jaki sposób Mojżesz, Lehi i 
Józef Smith zostali powołani przez Boga. Na 
przykład, podpowiedzi dotyczące Mojżesza 
mogłyby brzmieć: „Zostałem powołany przez 
Boga, kiedy przemówił do mnie spośród płoną-
cego krzewu”; „Bóg powołał mnie, żebym 
napisał pięć pierwszych ksiąg Biblii” oraz „Bóg 
powołał mnie, abym wyprowadził Jego lud z 
Egiptu”. Wybierz troje dzieci, żeby reprezento-
wały tych proroków i poproś je, żeby dawały 
podpowiedzi dzieciom z Organizacji Podstawo-
wej. Poproś dzieci, żeby podniosły rękę, kiedy 
domyślają się, kim jest ten prorok. Niech razem 

podadzą odpowiedź. Po tym jak dzieci rozpo-
znają danego proroka, przeczytaj fragment 
z pism świętych na jego temat (Mojżesz:  II Ks. 
Mojżeszowa 3:4–5 ; Lehi:  1   Nefi  1:5–6 ; Józef 
Smith:  Józef Smith — Historia 1:16–17 ). Zwróć 
uwagę na to, że Mojżesz został powołany przez 
Boga, Lehi został powołany przez Boga i Józef 
Smith został powołany przez Boga. Powiedz 
dzieciom, że wszyscy prorocy zostali powołani 
przez Boga.

   Zachęć do zastosowania  (omawianie i 
inscenizowanie pomysłów):   Zapytaj dzieci: 
„Kto jest teraz prorokiem?” Pokaż zdjęcie obec-
nego Prezydenta Kościoła. Wyjaśnij, że został on 
powołany przez Boga. Niech dzieci przedysku-
tują w swoich grupach wiekowych, w jaki spo-
sób mogą podążać za wskazówkami obecnego 
proroka. Poproś po jednym dziecku z każdej 
klasy, aby podeszło do przodu i zainscenizowało 
jedną ze wskazówek, którą omawiało w swojej 
grupie. Poproś, aby pozostałe dzieci odgadły, 
co to za czynność. Poproś dane dziecko, żeby 
powiedziało, w jaki sposób podążanie za tymi 
wskazówkami proroka pobłogosławi jego życie.

Marzec   Bóg przemawia 
przez proroków
  „Jak od wieków zapowiedział przez usta świętych proroków swoich” 
( Ew. Łukasza 1:70 ).

  Uzupełnij znajdujące się tutaj pomysły własnymi propozycjami. Zaplanuj, w jaki sposób przed-
stawisz dzieciom doktrynę oraz pomożesz im ją zrozumieć i zastosować w ich życiu. Zadaj 
sobie pytanie: „Co zrobią dzieci, aby się uczyć i jak mogę pomóc im odczuwać Ducha?” 

  Tydzień 1.: Prorocy są powoływani przez Boga.

 Pieśń: „Uczciwie żyj”

   ( HOPDD,  108–109)  

  Wskazówka:  Dzieci 
będą czuły Ducha, 
kiedy podzielą się 
swoim zrozumieniem 
zasad ewangelii. Mogą 
podzielić się tym, czego 
się nauczyły, poprzez 
słowa, sztukę i pieśni. 

6

     Przedstawianie 
doktryn

  Kiedy prowadzisz 
zabawę, jasno przedstaw 
doktrynę, której będziesz 

nauczać. To pomaga 
dzieciom lepiej ją 

zrozumieć i zastosować.

Kliknij tutaj, aby 

pobrać paski ze słowami.  

Prorocy 

są 

powoływani 

przez 

Boga 
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    Tydzień 2.: Prorocy świadczą o Jezusie Chrystusie.

    Tydzień 3.: Kiedy podążamy za wskazówkami proroka, jesteśmy 

bezpieczni.

   Wzmocnij zrozumienie  (uczestnictwo w 
zabawie ruchowej):   Pokaż ilustrację przed-
stawiającą Mojżesza i wyjaśnij, że Mojżesz był 
prorokiem, który poprowadził swój lud do 
bezpiecznego miejsca. Wyjaśnij, że Izraelici 
byli w niewoli u faraona, władcy Egiptu i Pan 
powiedział Mojżeszowi, żeby wyprowadził ich 
z Egiptu (zob.  II Ks. Mojżeszowa 3:10 ). Opo-
wiedz historię z  II Ks. Mojżeszowej 14  i poproś 
dzieci, żeby ją zainscenizowały razem z tobą. 
Na przykład: „Ludzie szli za Mojżeszem po 
pustyni  (maszeruj w miejscu).  Doszli do morza 
 (wykonaj ramionami ruchy fal).  Ci ludzie 
obejrzeli się za siebie  (obejrzyj się za siebie)  i 
zobaczyli faraona, który wraz ze swą armią 

podążał za nimi  (naśladuj dźwięk pędzących 
koni, uderzając dłońmi o nogi).  Bali się  (okaż 
strach) ”. Przeczytaj  II Ks. Mojżeszową 14:13 , 
po czym kontynuuj opowiadanie. „Pan powie-
dział Mojżeszowi, żeby podniósł laskę  (uda-
waj, że podnosisz laskę)  i morze rozstąpiło się 
 (rozłóż ramiona).  Ludzie podążali za Mojże-
szem bezpiecznie przez morze po suchej ziemi 
na drugi brzeg  (maszeruj w miejscu).  Kiedy 
wojsko faraona próbowało dogonić ich, Pan 
powiedział Mojżeszowi, żeby wyciągnął swe 
ramię i wody złączyły się ponownie  (złącz 
ramiona).  Wojsko faraona zatonęło w morzu. 
Ci ludzie byli bezpieczni, ponieważ podążali 
za wskazówkami proroka”.

    Tydzień 4.: Bóg przemawia przez proroków.

  Rozważ omówienie doktryn, których dzieci 
nauczyły się tego miesiąca podczas Wspólnej 
Nauki. Na przykład, mogłabyś:

    •   Powtórzyć bądź rozszerzyć niektóre z zabaw 
przeprowadzonych podczas poprzednich 
lekcji Wspólnej Nauki.

    •   Pokazać dzieciom zdjęcie obecnego pro-
roka i powiedzieć: „Jeśli wiecie, kto to 

jest, podnieście ręce”. Poproś dzieci, żeby 
wyszeptały jego nazwisko do dziecka sie-
dzącego obok. Zachęć kilkoro dzieci, by 
podzieliły się swoimi uczuciami na temat 
tego proroka.

    •   Zaśpiewać refren pieśni „Uczciwie żyj” 
( HOPDD,  108–109), podczas gdy dzieci 
inscenizują to, co będą robić, by podążać 
za wskazówkami proroka.    

   Wzmocnij zrozumienie  (oglądanie obraz-
ków i czytanie fragmentów z pism świętych):   
Przed zajęciami Wspólnej Nauki umieść na tab-
licy ilustrację przedstawiającą Jezusa Chrystusa i 
przykryj ją obrazkami przedstawiającymi nastę-
pujących proroków: Izajasz, Jan Chrzciciel, Nefi  
i Józef Smith. Przydziel po jednym z następują-
cych fragmentów każdej klasie:  Ks. Izajasza 9:6 ; 
 Ew. Marka 1:6–8 ;  2   Nefi  25:26 ;  Nauki i Przymie-
rza 76:20–24 . Poproś dzieci, żeby przeczytały 
dany fragment ze swoją grupą i rozpoznały, 

który prorok świadczy i co świadczy na temat 
Jezusa Chrystusa. Niech jedna klasa wskaże 
ilustrację przedstawiającą proroka, o którym 
przeczytała i powie dzieciom Organizacji Pod-
stawowej o tym, czego się dowiedziały. Zdejmij 
z tablicy ilustrację przedstawiającą tego proroka. 
Powtórz tę zabawę z pozostałymi trzema proro-
kami. Wskaż na ilustrację przedstawiającą Chry-
stusa i powiedz dzieciom, że wszyscy prorocy 
świadczyli o Jezusie Chrystusie.

  Co  zrobią  dzieci, 
aby się uczyć?

  Zadawanie sobie tego pytania 
w czasie przygotowywania 

zabaw pomoże dzieciom uczyć 
się poprzez zaangażowanie. 
Na przykład, na tym zdjęciu 
dzieci inscenizują historię 
Mojżesza rozdzielającego 

Morze Czerwone.  

  Wskazówka:  Kiedy 
dzieci proszone są o 
czytanie fragmentów 
z własnych pism świę-
tych, podkreśla się waż-
ność ich studiowania 
i zaprasza się Ducha. 
Jeśli to możliwe, poproś 
dzieci, żeby poszukały 
z tobą co najmniej 
jednego z wersetów. 
Możesz pomóc dzieciom 
w odnalezieniu danego 
fragmentu, podając 
numer strony i wskazu-
jąc na werset w swoich 
pismach świętych. Roz-
waż wspólne przeczyta-
nie wersetu na głos. 

  Wskazówka:  W tym 
miesiącu zastosowałaś 
następujące metody 
nauczania: porządko-
wanie słów, czytanie 
fragmentów z pism 
świętych, omawianie i 
inscenizowanie pomy-
słów, oglądanie obraz-
ków, uczestnictwo w 
zabawach ruchowych 
oraz powtarzanie 
poprzednich zabaw. 
Poszukaj sposobów na 
zastosowanie tych tech-
nik na innych lekcjach. 

7
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   Wzmocnij zrozumienie  (czytanie i omawia-
nie fragmentu z pism świętych):   Napisz na 
tablicy  moc Boga  używając jakiegoś kodu (na 
przykład, możesz zastąpić każdą literę zna-
kiem). Zapytaj, czy któreś z dzieci potrafi  
odczytać ten przekaz. Zapisz na tablicy klucz, 
pokazujący, które litery zostały zastąpione 
jakimi znakami i poproś, żeby dzieci pracowały 
w grupach, w celu odszyfrowania wiadomości. 
(Przypomnij dzieciom, żeby nie podawały 

odpowiedzi na głos). Przeczytajcie zdanie 
razem. Przeczytaj  Nauki i Przymierza 1:29 . 
Wyjaśnij, że bez pomocy Pana Józef Smith nie 
potrafi ł odczytać pisma na złotych płytach. 
Poproś dzieci, żeby podzieliły się swoją wiedzą 
na temat tego, w jaki sposób Józef Smith mógł 
przetłumaczyć Księgę Mormona. Poproś kil-
koro dzieci, żeby podzieliły się swoimi uczu-
ciami na temat Księgi Mormona.

    Tydzień 2.: Józef Smith przetłumaczył Księgę Mormona mocą Boga.

   Przedstaw doktrynę  (czytanie fragmentów 
z pism świętych):   Powiedz dzieciom, że Jezus 
Chrystus ustanowił Swój Kościół, kiedy żył na 
ziemi. Dzisiaj nazywamy ten Kościół „wczes-
nym Kościołem”. Wyjaśnij, że niedługo po tym, 
jak Jezus umarł, Jego ewangelia została 
zabrana z ziemi i wiele lat później Pan przy-
wrócił ewangelię przez Józefa Smitha. Przygo-
tuj cztery papierowe paski, każdy zawierający 
jedno z następujących zdań:

     1.    Józef Smith przeczytał w Biblii: „A jeśli 
komu z was   , niech prosi 
Boga”.  (Józef Smith — Historia 1:11 )

     2.   Józef Smith poszedł do  , żeby 
  .  (Józef Smith — 

Historia 1:14 )

     3.   Józef ujrzał słup  nad głową. 
 (Józef Smith — Historia 1:16 )

     4.   Ojciec Niebieski wskazał na Jezusa Chrystusa 
i powiedział: „Oto Mój   .” 
 (Józef Smith — Historia 1:17 )

    Podziel dzieci na cztery grupy i daj każdej z nich 
po jednym pasku ze zdaniem. Poproś dzieci, 
żeby odczytały dany fragment z pism świętych, 
żeby znaleźć brakujące słowa. Niech szepczą 
sobie nawzajem odpowiedzi, zamiast wypełniać 
puste miejsca na kartce. Niech dzieci przekażą 
swoje paski innej grupie i powtarzają tę czyn-
ność, aż każda grupa znajdzie wszystkie odpo-
wiedzi. (Odpowiedzi: 1. brak mądrości; 2. lasu, 
się pomodlić 3. światła; 4. Umiłowany Syn).

   Wzmocnij zrozumienie:  Rozważ wykorzysta-
nie zabaw, pomocy wizualnych i pacynek z 
podręcznika dla żłobka  Behold Your Little Ones,  
aby pomóc dzieciom zrozumieć, że Ojciec Nie-
bieski i Jezus Chrystus ukazali się Józefowi 
Smithowi (zob. strony 88–91).

Kwiecień   Jezus Chrystus przywrócił pełnię 
ewangelii przez Józefa Smitha
  „Wierzymy w poprawność organizacji, jaka istniała we wczesnym Kościele 
Jezusa Chrystusa” ( Zasady Wiary 1:6 ).

  Uzupełnij znajdujące się tutaj pomysły własnymi propozycjami. Zaplanuj, w jaki sposób przed-
stawisz doktrynę dzieciom oraz pomożesz im ją zrozumieć i zastosować w ich życiu. Zadaj 
sobie pytanie: „Co zrobią dzieci, aby się uczyć i jak mogę pomóc im odczuwać Ducha?” 

  Tydzień 1.: Ojciec Niebieski i Jezus Chrystus ukazali się 

Józefowi Smithowi.

 Pieśń: „The Church 

of Jesus Christ”

   ( CS,  77)  

  Przedstawianie doktryn
  Jasno przedstaw doktrynę, której będziesz 

nauczać. To pomaga dzieciom lepiej ją 
zrozumieć i zastosować. Zastanów się, 

w jaki sposób dzieci mogą ogarnąć 
wzrokiem słowa zawarte w określeniu 

danej doktryny i zobowiąż dzieci 
do zapamiętania ich.  

  Wskazówka:  Dzielenie 
na grupy pozwala na 
zaangażowanie więk-
szej liczby dzieci. Weź 
pod uwagę liczebność 
twojej Organizacji Pod-
stawowej i zastanów się, 
ile grup będzie potrzeb-
nych, żeby wszystkie 
dzieci mogły być zaan-
gażowane w zabawę 
(zob. tydzień 1). 

_ _ _    _ _ _ _ 
 ❤ ✚ ◆  ▲ ✚ ● ✱

M  =  ❤
A  =  ✱

G  =  ●
O  =  ✚

C  =  ◆
B =  ▲
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    Wskazówki dla przywódczyni ds. muzyki

    Tygodnie 3. i 4.: Jezus Chrystus przywrócił ewangelię przez Józefa Smitha.

  Aby pomóc dzieciom nauczyć się „The Church 
of Jesus Christ” ( CS,  77), rozważ poniższe 
wskazówki:

    •   Poproś dzieci, żeby wstały, jeżeli należą 
do rodziny. Zrób to samo w odniesieniu 
do innych grup, do których dzieci mogą 

należeć, jak na przykład drużyna, klub czy 
kościół. Niech dzieci wyjaśnią, co oznacza 
 przynależność  (to znaczy, że jesteś ważną 
częścią grupy). Zapowiedz pieśń, pokazując 
dzieciom ilustrację przedstawiającą Jezusa 
Chrystusa oraz prosząc, żeby razem przeczy-
tały  Nauki i Przymierza 115:4 .

    •   Zapowiedz kolejno każdy fragment piosenki, 
prosząc dzieci, żeby nasłuchiwały odpo-
wiedzi na pytanie, podczas gdy ty śpiewasz 
im dany fragment. (Na przykład: Do czego 
należę? O jakich dwóch rzeczach wiem? 
W jaki sposób będę Go naśladować)? Potem 
niech dzieci zaśpiewają z tobą dany fragment. 
Zrób tak z każdym fragmentem, aż dzieci 
nauczą się całej piosenki.

    •   Podziel dzieci z Organizacji Podstawowej 
na dwie grupy i poproś, żeby jedna grupa 
śpiewała tylko dwa pierwsze słowa każdej 
frazy ( ja należę, ja wiem,  i tak dalej), a druga 
grupa niech dokończy frazę. Niech grupy 
wymienią się i powtórzą zabawę.    

            Weź pod uwagę wykorzystanie 
rysunku podobnego do 
użytego w tej zabawie. 

Jeśli w twojej Organizacji 
Podstawowej jest dużo dzieci, 
rozważ przeprowadzenie tej 
zabawy w małych grupach.

  Wskazówka:  Ojciec 
Niebieski i Jezus 
Chrystus nie powinni 
być przedstawiani 
jako postacie w scen-
kach do odegrania. 

  Wskazówka:  Włącz 
do swojego nauczania 
pieśni Organizacji 
Podstawowej. To 
pomoże dzieciom zapa-
miętywać, czego były 
nauczane. „Możemy 
poczuć i nauczyć się 
bardzo szybko przez 
muzykę […] niektórych 
duchowych rzeczy, 
jakie w innym 
wypadku byłyby 
przyswajane bardzo 
powoli” (Boyd   K. 
Packer, w  NNMWP,  45). 

   Przedstaw doktrynę i wzmocnij zrozumie-
nie  (układanie puzzli):   Przypomnij dzieciom, 
że niedługo po śmierci Jezusa Jego ewangelia 
została zabrana z ziemi, a później Pan przywró-
cił ewangelię przez Józefa Smitha. Wyjaśnij, że 
przywrócić, to znaczy ponownie coś połączyć. 
Sporządź prosty rysunek kościoła opisany tak, 
jak pokazano na ilustracji (zob.  List do Efezjan 
2:20 ;  4:11–13 ). Wyjaśnij, że kiedy Chrystus był 
na ziemi, ustanowił Swój Koś-
ciół. Potnij rysunek na kawałki, 
nauczając dzieci na temat 
Odstępstwa. Niech dzieci 
ułożą (przywrócą) ilustrację, 
w czasie kiedy pianistka gra 
„Złote tablice” ( HOPDD,  
110–111). Jedną zwrotkę 
zaśpiewajcie razem.

   Wzmocnij zrozumienie  (słuchanie przema-
wiających gości):   Poproś kilku członków 
okręgu, żeby przyszli do Organizacji Podstawo-
wej i odegrali role ludzi, którzy brali udział w 
Przywróceniu (jak na przykład Józefa Smitha 
[zob.  Józef Smith — Historia 1:8–20 ], anioła 
Moroniego [zob.  Józef Smith — Historia 1:29–35, 
42–49 ], Trzech Świadków [zob. „Świadectwo 
Trzech Świadków”] albo Jana Chrzciciela (zob. 
 NiP 13 ]). Mogą ubrać się w proste kostiumy. 
Podziel dzieci na grupy. Poproś, żeby goście 
zapowiedzieli przedstawiane przez siebie posta-
cie i niech dzieci podzielą się swoją wiedzą na 
ich temat. Niech goście złożą świadectwo na 
temat przedstawianych osób.P

is
m

a
 

ś
w

ię
te

O
bja

w
ie

nie O
brzędy

Duch Święty Kapłaństwo

Jezus Chrystus Apostołowie Prorocy

Kliknij tutaj, aby pobrać rysunki.  
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   Wzmocnij zrozumienie i zachęć do zasto-
sowania  (omówienie studium przypadku):  
 Wyjaśnij, że kiedy zrobimy coś złego, dzięki 
Jezusowi Chrystusowi możemy odpokutować, 
co oznacza, że przestajemy grzeszyć i zwra-
camy się do Boga. Wyjaśnij, że odpokutowanie 

obejmuje uczucie żalu, prośbę o przebaczenie, 
naprawienie szkody i niewyrządzanie jej 
ponownie. Krótko omów te kroki, podkreśla-
jąc, w jaki sposób Zbawiciel może nam pomóc. 
Podziel dzieci na grupy i daj każdej z nich stu-
dium przypadku do omówienia. Poproś, żeby 

    Tydzień 2.: Mogę odpokutować.

   Przedstaw doktrynę  (uczenie się na 
pamięć Zasady Wiary):   Umieść na tablicy 
ilustrację przedstawiającą Jezusa Chrystusa. 
Narysuj schody z czterema stopniami prowa-
dzącymi do obrazka na górze. Wypowiedzcie 
razem czwartą Zasadę Wiary i poproś dzieci, 
żeby wymieniły podstawowe zasady i obrzędy 
ewangelii, podczas gdy ty będziesz wpisywać 
je na odpowiednich schodkach. Licz na pal-
cach, kiedy wypowiadasz każdą zasadę i 
obrzęd. Rozważ, w jaki sposób pomóc dzie-
ciom w nauczeniu się na pamięć czwartej 
Zasady Wiary.

   Wzmocnij zrozumienie  (śpiewanie pieśni):  
 Zaśpiewajcie pieśń „Faith” ( CS,  96–97). Zrób 
pasek ze słowami dla każdego zdania w drugiej 
zwrotce. Podziel dzieci na cztery grupy i daj każ-
dej grupie po jednym pasku ze zdaniem. Niech 
każda grupa wstanie i zaśpiewa swój wers pio-
senki w odpowiednim momencie. Niech grupy 
wymienią się paskami i powtarzają zabawę do 
momentu, aż każda grupa zaśpiewa wszystkie 
wersy. Poproś dzieci, aby odegrały scenki 
mówiące o tym, jak mogą okazywać posłuszeń-
stwo. (Można to zrobić w grupach lub jako cała 
Organizacja Podstawowa). Podziel się z dziećmi 
jakimś doświadczeniem, które wzmocniło twoją 
wiarę w Jezusa Chrystusa.

Maj   Zasady i obrzędy ewangelii 
prowadzą mnie do Jezusa Chrystusa
  „Wierzymy, że podstawowymi zasadami i obrzędami Ewangelii są: 1. Wiara 
w Pana Jezusa Chrystusa; 2. Odpokutowanie; 3. Chrzest przez zanurzenie 
dla odpuszczenia grzechów; 4. Nałożenie rąk dla otrzymania daru Ducha 
Świętego” ( Zasady Wiary 1:4) .

  Uzupełnij znajdujące się tutaj pomysły własnymi propozycjami. Zaplanuj, w jaki sposób przed-
stawisz doktrynę dzieciom oraz pomożesz im w zrozumieniu i zastosowaniu jej w ich życiu. Zadaj 
sobie pytanie: „Co zrobią dzieci, aby się uczyć i jak mogę pomóc im, by odczuwały Ducha?” 

  Tydzień 1.: Moja wiara w Jezusa Chrystusa wzmacnia się, kiedy jestem 

posłuszny.

 Pieśń wybrana przez 

ciebie ze śpiewnika 

 Hymny oraz pieśni 

dla dzieci  

        Użyj tablicy
  Tablica może być skutecznym 
narzędziem do nauczania. 

Posługuj się prostymi 
rysunkami, żeby nauczać 

zasad ewangelii.  

  Wskazówka:  
Uczestnic two w 
zajęciach w małych 
grupach daje większej 
liczbie dzieci możliwość 
udzielania się. Podczas 
Wspólnej Nauki dzieci 
są już podzielone na 
grupy według klas, do 
których należą. Ten 
podział mógłby być 
wykorzystywany do 
zabaw w małych 
grupach. Nauczyciele 
poszczególnych grup 
mogą pomagać w 
angażowaniu dzieci 
i w utrzymaniu 
atmosfery czci. 

Duch ŚwiętyDuch Święty

ChrzestChrzest

OdpokutowanieOdpokutowanie

Wiara w Jezusa ChrystusaWiara w Jezusa Chrystusa
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    Tydzień 4.: Kiedy zostaję konfi rmowany, otrzymuję dar Ducha Świętego.

   Przedstaw doktrynę  (uczenie się o obietni-
cach):   Aby zademonstrować, czym jest obiet-
nica, poproś dwoje dzieci do przodu klasy. 
Niech jedno dziecko powie: „Obiecuję  
(pożyczyć ci moją książkę), jeśli obiecasz, że 

 (ją zwrócisz)”. Poproś, żeby drugie 
dziecko się zgodziło i wzięło pod rękę pierw-
sze dziecko. Wyjaśnij, że przymierze to obu-
stronna obietnica pomiędzy nami a Bogiem. 
Napisz po jednej stronie tablicy „Bóg obiecuje”, 
a po drugiej „My obiecujemy”. Wyjaśnij, że 
kiedy zostajemy ochrzczeni, składamy obiet-
nice Bogu, a On składa obietnice nam.

   Wzmocnij zrozumienie  (śpiewanie pieśni):  
 Przygotuj wcześniej oddzielne kartki papieru z 
następującymi obietnicami i piosenkami: Wziąć 
na siebie imię Jezusa Chrystusa („The Church of 
Jesus Christ” [ CS,  77]); Zawsze pamiętać o Nim 

(„To Think about Jesus” [ CS,  71]); Przestrzegać 
przykazań („Keep the Commandments” [ CS,  
146–47]); Mieć towarzystwo Jego Ducha 
(„The Holy Ghost” [ CS,  105]); Powrócić do 
życia z Nim („Bóg moim Ojcem jest”, zwrotka   3 
[ HOPDD,  96–97]). Włóż kartki do pojemnika. 
Poproś jedno z dzieci, żeby wyciągnęło kartkę 
i przeczytało obietnicę. Zapytaj dzieci: „Kto 
składa tę obietnicę, Bóg czy my?” Zapisz obiet-
nicę na tablicy pod odpowiednim nagłówkiem. 
Niech dzieci zaśpiewają podaną pieśń i podają 
pojemnik dalej, aż do momentu, gdy pieśń się 
skończy. Kiedy pieśń się skończy, niech dziec ko, 
które trzyma pojemnik, wyciągnie kolejną 
kartkę. Powtórz tę zabawę z każdą pieśnią. 
Przypomnij obietnice i złóż świadectwo na 
temat ważności przymierza chrztu.

   Przedstaw doktrynę  (oglądanie zdjęcia i 
śpiewanie piosenki):   Pokaż zdjęcie dziecka, 
które jest konfi rmowane i zapytaj dzieci, co 
ono przedstawia. Zapytaj: „Co to jest dar 
Ducha Świętego?” Podkreśl, że dar Ducha 
Świętego to przywilej posiadania stałego towa-
rzystwa Ducha Świętego. Zaśpiewajcie „The 
Holy Ghost” ( CS,  105).

   Wzmocnij zrozumienie  (zadawanie pytań):  
 Zaproś posiadacza Kapłaństwa Melchizedeka, 
żeby przyszedł do Organizacji Podstawowej. 

Podsuń kilkorgu dzieciom pytania, które mogą 
mu zadać, jak na przykład: Jakie posiada brat 
kapłaństwo? W jaki sposób brat otrzymał to 
kapłaństwo? W jaki sposób brat konfi rmuje 
kogoś na członka Kościoła? Co oznacza „nało-
żenie rąk”? Co to znaczy „otrzymać dar Ducha 
Świętego”? W jaki sposób może mi pomagać 
Duch Święty? Poproś, żeby dzieci podzieliły się 
swoimi doświadczeniami na temat tego, w jaki 
sposób Duch Święty pomógł im.  

    Tydzień 3.: Przyjmując chrzest, zawieram przymierze z Bogiem.

  Dzieci jako 
pomoce wizualne

  Wykorzystywanie dzieci w 
wizualnych demonstracjach 
skupi ich uwagę i przygotuje 
do uczenia się. Na przykład, 

ta lekcja Wspólnej Nauki 
zaczyna się od tego, że 

dzieci demonstrują 
ideę obietnicy.  

  Wskazówka:  Dzielenie 
się przez dzieci swoimi 
uczuciami na temat 
ewangelii zaprasza 
Ducha. Pomóż dzieciom 
zrozumieć, że spokój i 
miłość, które odczu-
wają, pochodzą od 
Ducha Świętego. Celem 
Wspólnej Nauki w tygo-
dniu 4. powinno być 
umożliwienie dzieciom 
opowiedzenia o tym, w 
jaki sposób Duch Święty 
im pomógł. Zapewnij 
dzieciom atmosferę czci 
w tym celu. 

przeczytały o danej sytuacji i omówiły, co one 
zrobiłyby, żeby odpokutować. Na przykład, ktoś 
się zdenerwował i uderzył swojego brata czy 

siostrę. Co powinien zrobić? Wyraź wdzięczność 
za możliwość odpokutowania, jaką dał nam 
Jezus Chrystus.
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   Przedstaw doktrynę  (nauka słuchania):   
Powiedz cichym głosem: „Każdy, kto słyszy 
mój głos, niech położy palec na swoim nosie. 
Każdy, kto słyszy mój głos, niech położy rękę 
na swojej głowie”. Kontynuuj zabawę, wyzna-
czając kolejne części ciała, aż wszystkie dzieci 
będą słuchały twojego cichego głosu. Możesz 
zakończyć zabawę, prosząc dzieci, aby złożyły 
ręce. Podkreśl, że chociaż mówiłaś cicho, to 
kiedy dzieci nasłuchiwały, mogły usłyszeć twój 
głos i być posłuszne twoim wskazówkom. 
Wyjaśnij, że Duch Święty przemawia do nas 
cichym, spokojnym głosem.

   Wzmocnij zrozumienie  (uczestnictwo 
w zabawie ruchowej):   Zawiąż oczy dziecku 
przepaską i zaprowadź je do innego miejsca w 

pokoju. Powiedz dziecku: „Jeśli zaufasz mi i 
posłuchasz mnie, zaprowadzę cię z powrotem 
na twoje miejsce”. Cichym głosem dawaj dziec ku 
wskazówki, aby dotarło bezpiecznie na swoje 
miejsce. Zapytaj: „Jakie jest podobieństwo 
między tą zabawą a tym, w jaki sposób Duch 
Święty nas prowadzi?” Wykaż, jak Duch Święty 
może być porównany do Liahony, opowiadając 
historię o złamanym łuku Nefi ego (zob.  1   Nefi  
16:18–32 ). Rozważ zastosowanie ruchów, jak 
przedstawiono to w innych lekcjach tego zarysu 
(zob. marzec, tydzień   3 lub sierpień, tydzień   4). 
Wyjaśnij, że podobnie jak Liahona prowadziła 
ludzi według ich wiary i pilności, tak Duch 
Święty będzie prowadził nas zależnie od naszej 
prawości, kiedy wsłuchamy się w Jego głos.

    Tydzień 2.: Duch Święty przemawia cichym, spokojnym głosem.

   Przedstaw doktrynę  (uczenie się na 
pamięć Zasady Wiary):   Pomóż dzieciom 
nauczyć się na pamięć pierwszej Zasady Wiary, 
dzieląc je na trzy grupy. Wskaż jedną z grup i 
poproś dzieci, żeby powiedziały: „Wierzymy w 
Boga, Wiecznego Ojca”. Wskaż kolejną grupę 
i poproś te dzieci, żeby powiedziały: „w Jego 
Syna, Jezusa Chrystusa”. Wskaż trzecią grupę i 
poproś te dzieci, żeby powiedziały: „i w Ducha 
Świętego”. Powtórz tę czynność, dając każdej 
grupie możliwość wypowiedzenia wszystkich 
fragmentów. (Możesz zechcieć poprosić młod-
sze dzieci, żeby podnosiły palce do góry przy 
każdym powtarzanym fragmencie). Wyjaśnij, że 
Ojciec Niebieski, Jezus Chrystus i Duch Święty 
są trzema członkami Boskiej Trójcy. Powiedz 
dzieciom, że Duch Święty to duch bez ciała i 
kości.

   Zachęć do zrozumienia i zastosowania 
 (czytanie fragmentów z pism świętych i 
dzielenie się doświadczeniami):   Poproś 
dzieci, żeby otworzyły swoje pisma święte 
i przeczytały wspólnie  Nauki i Przymierza 

130:22 . Poproś je, żeby słuchały uważnie, dla-
czego Duch Święty nie posiada ciała. Przeczytaj 
 Nauki i Przymierza 8:2 . Niech dzieci wskażą na 
swoje głowy, kiedy mówisz „umysł” i na swoje 
serca, kiedy mówisz „serce”. Podaj przykłady, 
w jaki sposób Duch Święty może przemawiać 
do naszego umysłu i serca (zob.  List do Gala-
cjan 5:22 ). Rozważ poproszenie dzieci o to, by 
podzieliły się swoimi doświadczeniami, kiedy 
poczuły wpływ Ducha Świętego.

   Wzmocnij zrozumienie i zachęć do zasto-
sowania  (omawianie ról Ducha Świętego):  
 Podziel dzieci na pięć grup. Przydziel każdej 
grupie następujące odnośniki do pism świętych 
i poproś, żeby dzieci rozpoznały sposoby, na 
jakie Duch Święty nam pomaga:  Ew. Jana 14:26  
(pociesza i naucza);  2   Nefi  32:5  (mówi nam, co 
powinniśmy robić);  Mosjasz 5:2  (przemienia 
nasze serca);  Moroni 8:26  (napełnia nas nadzieją 
i miłością);  Nauki i Przymierza 20:27  (świadczy 
o Chrystusie). Poproś każdą grupę, żeby opo-
wiedziała reszcie dzieci z Organizacji Podstawo-
wej o tym, czego się dowiedziała.

Czerwiec   Duch Święty świadczy 
o prawdzie wszystkiego
  „I przez Ducha Świętego możecie przekonać się o prawdzie wszystkiego” 
( Moroni 10:5 ).

  Uzupełnij znajdujące się tutaj pomysły własnymi propozycjami. Zaplanuj, w jaki sposób przed-
stawisz doktrynę dzieciom oraz pomożesz im ją zrozumieć i zastosować w ich życiu. Zadaj 
sobie pytanie: „Co zrobią dzieci, aby się uczyć i jak mogę pomóc im w odczuwaniu Ducha?” 

  Tydzień 1.: Duch Święty jest trzecim członkiem Boskiej Trójcy.

 Pieśń: „Naucz mnie 

chodzić ze światłem”

   ( HOPDD,  102–103)  

  Wskazówka:  Ważne 
jest, żeby dzieci uczyły 
się prawd ewangelii z 
pism świętych. Pomóż 
dzieciom skupić się i 
słuchać, kiedy czytane 
są pisma święte. Nawet 
małe dzieci mogą 
nasłuchiwać poszcze-
gólnych słów, kiedy 
czytasz werset. 
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    Tydzień 4.: Przez moc Ducha Świętego możemy przekonać się o 

prawdzie wszystkiego.

   Wzmocnij zrozumienie  (słuchanie historii):   
Zaproś kilku członków okręgu, żeby opowie-
dzieli historie dotyczące tego, jak Duch 
Święty nas prowadzi i chroni. Mogą podzielić 
się osobistymi doświadczeniami lub historiami 
z pism świętych, bądź z historii Kościoła (na 
przykład zob.  Teachings of Presidents of the 
Church: Wilford Woodruff  [2004], 46–47). 
Podziel dzieci na grupy. Niech albo grupy, albo 
opowiadający wymieniają się, aż każda grupa 
usłyszy wszystkie historie. Niech dzieci nucą 
pieśń „The Holy Ghost” ( CS,  105) w czasie, gdy 
przechodzą do kolejnych opowiadających.

   Wzmocnij zrozumienie i zachęć do zasto-
sowania  (zajęcia z tablicą):   Podziel tablicę 
na dwie kolumny. Zapisz „Ważne decyzje” w 
nagłówku jednej kolumny i „Zaproś Ducha 
Świętego” w nagłówku drugiej. Niech dzieci 
wypełnią pierwszą kolumnę, wymieniając 
ważne decyzje, które będą podejmować w 
swoim życiu. Potem poproś, żeby wypełniły 
drugą kolumnę propozycjami tego, co mogą 
zrobić, żeby zaprosić Ducha Świętego do 
 swojego życia, aby otrzymać pomoc w podej-
mowaniu tych decyzji.

    Tydzień 3.: Duch Święty może nas prowadzić i chronić.

  Dostosowywanie 
lekcji

  Dostosuj lekcje do 
wieku dzieci. Rozważ 

korzystanie z pomysłów 
i zabaw opartych na 
innych materiałach 

zatwierdzonych przez 
Kościół, jak na przykład 
podręcznik dla żłobka 

oraz czasopisma 
kościelne.  

   Użyj tablicy
  Tablice są skutecznymi 

narzędziami do nauczania. 
Mogą być używane do witania 

dzieci, zadawania pytań, 
przedstawiania doktryny, 
zapisywania pomysłów, 

ilustrowania historii lub pojęć 
(zob.  NNMWP,  179–180).  

  Wskazówka:  Jednym 
ze sposobów zaprasza-
nia Ducha, jest dawa-
nie dzieciom okazji do 
powiedzenia o tym, co 
mogą robić, żeby żyć 
według prawd ewange-
lii. Rozważ, w jaki spo-
sób możesz stwarzać 
im takie okazje podczas 
lekcji Wspólnej Nauki. 

 WAŻNE DECYZJE

  Być uczciwym 
 Zostać ochrzczonym 
 Służyć na misji 

 ZAPROŚ DUCHA ŚWIĘTEGO

  Modlić się 
 Chodzić do kościoła 
 Czytać pisma święte 

   Wzmocnij zrozumienie i zachęć do zasto-
sowania  (gra lub dzielenie się doświadcze-
niami):   Przeczytajcie razem  Moroni 10:5  i złóż 
świadectwo, że Duch Święty pomoże nam 
w poznaniu prawdy. Powiedz dzieciom, 
że czasami mogą mieć uczucie ciepła i 
spokoju podczas gdy są w kościele, 
kiedy okazują uprzejmość lub 
kiedy modlą się i czytają 
pisma święte. Wyjaśnij, że 
to uczucie spokoju pocho-
dzi od Ducha Świętego, 
który w ten sposób 
pozwala im dowiedzieć się, 
że te rzeczy są prawdziwe i 
właściwe. Podziel dzieci na 
grupy wiekowe i poproś 
każdą z grup, żeby wyko-
nała następujące zajęcia: 
(1) Zagrała kostką z pod-
ręcznika dla żłobka,  Behold 

Your Little Ones  (zob. str. 29, 31). (2) Podzieliła 
się doświadczeniami na temat tego, w jaki spo-
sób Duch Święty im pomógł. (Możesz zechcieć 
poprosić nauczycieli z każdej z grup, żeby jako 
pierwsi podzielili się swoimi doświadczeniami).  
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   Wzmocnij zrozumienie  (oglądanie i oma-
wianie ilustracji):   Pokaż dzieciom parę skórza-
nych sandałów (lub ilustrację, na której Jezus 
nosi sandały). Wyjaśnij, że kiedy Jezus chodził, 
czyniąc dobro, nosił właśnie takie sandały. 
Zapisz na tablicy następujące zdanie: „Chodził, 
czyniąc dobrze […], bo Bóg był z nim” (zob. 
 Dzieje Apostolskie 10:38 ). Niech dzieci powtó-
rzą z tobą ten fragment. Rozstaw dookoła 
pokoju ilustracje przestawiające następujące 
wydarzenia: Jezus błogosławiący dzieci (zob. 
 3   Nefi  17:21–24 ), Jezus uzdrawiający ślepca 

(zob.  Ew. Jana 9:1–17 ), Jezus wskrzeszający 
córkę Jaira (zob.  Ew. Mateusza 9:18–19, 23–25 ) 
oraz Jezus karmiący 5000 ludzi (zob.  Ew. Jana 
6:5–14 ). Poproś dzieci, żeby udawały, że zakła-
dają sandały i niech podejdą do jednego z 
obrazków. Poproś kilkoro dzieci, żeby opisały, 
co Jezus robi na tym obrazku. Poproś, żeby 
powtórzyły fragment: „Chodził, czyniąc dobrze 
[…], bo Bóg był z nim”, zanim przejdą do kolej-
nego obrazka. Powtórzcie tę zabawę z każdym 
obrazkiem.

    Tydzień 2.: Jezus Chrystus chodził, czyniąc dobro.

   Przedstaw doktrynę  (czytanie fragmentów 
z pism świętych):   Przygotuj pięć kartek 
papieru z jednym z następujących słów z jednej 
strony i odpowiednim odnośnikiem do pism 
świętych na odwrocie.  Nie moja,  ( Mojżesz 4:2 ); 
 lecz   (Ew. Łukasza 22:42 );  Twoja wola  ( 3   Nefi  
27:13 );  niech się  ( Ew. Jana 6:38 );  stanie  ( Ew. Jana 
4:34 ). Podziel dzieci na pięć grup i daj każdej z 
nich po jednej kartce. Wyjaśnij, że każdy z tych 
fragmentów z pism świętych niesie podobne 
przesłanie o tym, w jaki sposób Jezus Chrystus 
przeżył życie. Poproś nauczycieli, żeby pomogli 
dzieciom zrozumieć przekaz ich fragmentów. 

Niech każda grupa przedstawi, czego się 
nauczyła, kiedy umieszcza swoją kartkę na tab-
licy. Poproś je, żeby pomogły ci ułożyć słowa 
we właściwej kolejności, a potem przeczytajcie 
razem całe zdanie.

   Zachęć do zastosowania  (robienie papiero-
wego łańcucha):   Niech dzieci zaproponują, w 
jaki sposób mogą naśladować przykład posłu-
szeństwa Jezusa Chrystusa wobec przykazań 
Ojca Niebieskiego. Niech każde dziecko zapisze 
albo zilustruje swój pomysł na pasku papieru. 
Połącz paski tak, żeby utworzyły papierowy 
łańcuch. Zwróć uwagę na to, że podobnie jak 

łańcuch powiększał się z każ-
dym czynem posłuszeństwa, tak 
nasza wiara będzie wzrastać za 
każdym razem, gdy będziemy 
posłuszni.

Lipiec   Mogę naśladować przykład 
Jezusa Chrystusa
  Jezus powiedział: „Przyjdź i naśladuj mnie” ( Ew. Łukasza 18:22 ).

  Uzupełnij znajdujące się tutaj pomysły własnymi propozycjami. Zaplanuj, w jaki sposób przed-
stawisz doktrynę dzieciom oraz pomożesz im ją zrozumieć i zastosować w ich życiu. Zadaj 
sobie pytanie: „Co zrobią dzieci, aby się uczyć i jak mogę pomóc im odczuwać Ducha?” 

  Tydzień 1.: Jezus Chrystus był zawsze posłuszny Ojcu Niebieskiemu.

 Pieśń: 

„Come, Follow Me”

   ( Hymns,  nr 116)  

     Przedstawianie 
doktryn

  Kiedy przeprowadzasz 
zabawę, jasno przedstaw 
doktrynę, której będziesz 

nauczać. To pomaga 
dzieciom lepiej ją 

zrozumieć i zastosować.   

  Wskazówka:  Ruch 
podczas zajęć Organi-
zacji Podstawowej 
 sprawia, że dzieci są 
aktywnie zaangażo-
wane i skupione. 
 Dostosuj zabawy do 
liczebności twojej Orga-
nizacji Podstawowej.  Na 
przykład, duża grupa 
dzieci z Organizacji 
Podstawowej powinna 
raczej maszerować w 
miejscu, a nie podcho-
dzić do obrazków w 
zabawie z tygodnia 2. 

  Wskazówka:  Dzieci 
będą uczyć się skutecz-
niej, kiedy wykorzysty-
wane są różnorodne 
metody nauczania. Na 
przykład, w tygodniu 2. 
dzieci przedstawiają 
doktrynę, oglądają 
obrazki i angażują się 
w zabawę ruchową 
związaną z doktryną. 

Nie moja, 

lecz 

Twoja wola 

niech się 

stanie

Kliknij tutaj, aby pobrać paski ze słowami.
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    Wskazówki dla przywódczyni ds. muzyki

   Wzmocnij zrozumienie  (czytanie fragmen-
tów z pism świętych i śpiewanie pieśni):  
 Zrób na tablicy dwie nieuporządkowane listy 
— jedną listę z fragmentami z pism świętych, 
w których Jezus ustanawia dla nas przykład do 
naśladowania, a drugą z pieśniami związanymi 
z tymi fragmentami. Podziel dzieci na grupy. 
Daj każdej grupie ilustrację pokazującą jedno 
z wydarzeń opisanych w pismach świętych, 
które wymieniłaś. Powiedz, żeby każda grupa 
połączyła swoją ilustrację z fragmentem z pism 
świętych oraz z pieśnią z tablicy. Poproś, żeby 
każda grupa pokazała swoją ilustrację, omówiła 
związany z nią przykład, jaki ustanowił Jezus i 
pokierowała resztą dzieci z Organizacji Podsta-
wowej w śpiewaniu danej pieśni. Rozważ sko-
rzystanie z następujących materiałów:

    •   Jezus w wieku chłopięcym w świątyni, 
 Ew. Łukasza 2:42–49 , „Seek the Lord Early” 
( CS,  108)

    •   Jan Chrzciciel chrzci Jezusa,  Ew. Mateusza 
3:13–17 , „Baptism” ( CS,  100–101)

    •   Idźcie tedy,  Ew. Mateusza 28:19–20 , „Być może 
nie na wierzchołkach gór” ( HOPDD,  80–83)

    •   Jezus uzdrawia Nefi tów,  3   Nefi  17:7–9 , 
„Miłość wzajemna” ( HOPDD,  124)

    Złóż świadectwo, że Jezus Chrystus jest naszym 
jedynym doskonałym przykładem do 
naśladowania.

   Wzmocnij zrozumienie  (czytanie fragmentu 
z pism świętych):   Wytnij serce z papieru i 

napisz na nim  Miłujcie się wzajemnie.  Zaznacz 
nim w swoich pismach świętych fragment z  Ew. 
Jana 13:34 . Poproś jedno z dzieci, żeby przeszu-
kało twoje pisma święte i odnalazło serce. Wyjaś-
nij, że w tym fragmencie Jezus naucza nas, jak 
chce, żebyśmy traktowali innych. Poproś dzieci, 
żeby odnalazły  Ew. Jana 13:34  we własnych pis-
mach świętych i przeczytajcie to razem. Rozważ 

rozdanie każdemu z dzieci po 
sercu z papieru z napisanym na 
nim fragmentem, aby włożyło 
je do własnych pism świętych, 

i poproszenie go, żeby podzieliło 
się tą zabawą ze swoją rodziną.

   Zachęć do zastosowania  (śpiewanie pieśni 
i dzielenie się przemyśleniami):   Niech dzieci 
utworzą jedno lub więcej kół. ( Jeśli nie ma tyle 
wolnego miejsca, poproś, żeby dzieci z jednego 
rzędu odwróciły się twarzą do dzieci z innego 
rzędu). Daj każdej grupie sznurek z zawiąza-
nymi razem końcami, przeciągnięty przez 
guzik. Podczas śpiewania pieśni „Miłość wza-
jemna” ( HOPDD,  124), poproś dzieci, żeby 
przesuwały guzik po sznurku. Zatrzymuj 
muzykę wyrywkowo i poproś dziecko (albo 
dzieci) trzymające guzik, żeby powiedziało, 
w jaki sposób może okazywać 
miłość innym. Zakończ zabawę, 
prosząc kilkoro dzieci, żeby opo-
wiedziały o tym, jak inni okazali 
im miłość.

  Aby pomóc dzieciom nauczyć się „Come, 
Follow Me” ( Hymns,  116), rozważ poniższe 
wskazówki:

    •   Zachęć dzieci, żeby naśladowały cię, kiedy 
dotykasz swojego nosa, machasz rękami lub 
składasz je. Powiedz dzieciom, że możemy 
naśladować Jezusa, czyniąc to, co czynił 
On. Niech wystukują rytm piosenki dwoma 

palcami jednej ręki o dłoń drugiej, kiedy gra 
muzyka.

    •   Przygotuj papierowe ślady stóp z napisanymi 
na nich słowami piosenki. Poproś dzieci, 
żeby kolejno umieszczały ślady na tablicy 
i powtarzały za tobą każdy fragment, który 
zaśpiewasz. Ustaw ślady tak, aby prowadziły 
do ilustracji przedstawiającej Zbawiciela.    

    Tygodnie 3. i 4.: Przykład Jezusa Chrystusa uczy mnie, jak powinienem żyć.

            Przywódczynie ds. muzyki mogą angażować dzieci w naukę doktryny 
zawartej w piosence, w miarę jak dzieci dostrzegają związek między słowami, 

muzyką i pomocami wizualnymi. W kolejnych tygodniach dzieci mogą 
usuwać ślady z tablicy, aż nauczą się całej piosenki na pamięć.   

Kliknij tutaj, aby pobrać zarysy śladów stóp.

„Pójdźcie za Mną”,

powiedział 
 Zbawiciel.

Więc pójdźmy

w Jego ślady,

Bo tylko w 
ten sposób

możemy 
pojednać się 

z umiłowanym,

jednorodzonym 
Synem Boga.

Miłujcie się 
wzajemnie
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   Wzmocnij zrozumienie  (rysowanie):   Podziel 
dzieci na grupy. Poproś nauczycieli w każdej 
grupie, żeby przeczytali lub opowiedzieli 
historię z pism świętych, w której Jezus kogoś 
uzdrawia, jak, na przykład, dwóch ślepców 
( Ew. Mateusza 9:27–31 ), inwa-
lidę ( Ew. Jana 5:1–9 ), dziesięciu 
trędowatych ( Ew. Łukasza 
17:12–19 ) lub syna dworzanina 
królewskiego ( Ew. Jana 4:46–
53 ). Poproś dzieci, żeby zilu-
strowały tę historię za pomocą 
rysunków. Możesz poprosić 
kilkoro dzieci, żeby pokazały 
swoje rysunki i opowiedziały 
historie wszystkim dzieciom z 

Organizacji Podstawowej. Podczas gdy dzielą 
się swoimi historiami, poproś je, żeby wyobra-
ziły sobie, jak mogli czuć się ludzie, których 
uzdrowił Jezus. Poproś dzieci, żeby pokazały 
rysunki swoim rodzinom w domu.

    Tydzień 2.: Jezus Chrystus może uleczyć chorych.

   Przedstaw doktrynę  (zabawa w odgadywa-
nie):   Narysuj na tablicy cztery krótkie kreski dla 
każdej litery wyrazu  cuda.  Poproś dzieci, żeby 
odgadły, co to jest za słowo. Wpisz pierwszą 
literę i poproś dzieci, żeby jeszcze raz spróbo-
wały odgadnąć, co to jest za słowo. Wpisz drugą 
literę i poproś dzieci, żeby znowu spróbowały 
odgadnąć, co to jest za słowo. Powtórz zabawę 
z kolejnymi literami, aż dzieci odgadną słowo. 
Powiedz dzieciom, że cud to niezwykłe wyda-
rzenie wywołane mocą Boga. Podziel dzieci na 
grupy. Następnie przydziel każdej grupie zestaw 
poniższych pasków ze słowami:  cuda, poka-
zują, że, Jezus Chrystus, panuje, nad, ziemią.  
Niech każda grupa ułoży słowa w kolejności. 

(Kliknij tutaj, aby pobrać paski ze słowami.)

   Wzmocnij zrozumienie  (słuchanie historii z 
pism świętych):   Własnymi słowami opowiedz 
historię o Jezusie uciszającym burzę ( Ew. Marka 
4:36–39 ) i napełniającym sieci rybami ( Ew. 
Łukasza 5:1–11 ). Poproś dzieci, żeby wykony-
wały ruchy, które współgrają z tymi historiami 
(takie jak naśladowanie wiatru i fal wodnych 
oraz wciąganie pustych i pełnych sieci). Przy 
każdej historii złóż świadectwo o tym, że Jezus 
Chrystus panuje nad ziemią. Niech dzieci prze-
dyskutują, w jaki sposób cuda te pomogły 
ludziom w ich potrzebie.

Sierpień   Jezus Chrystus jest Synem Bożym 
i jest Bogiem cudów
  „Oto jestem Bogiem i jestem Bogiem cudów, i […] działam pośród ludzi według 
ich wiary” ( 2   Nefi  27:23 ).

  Uzupełnij znajdujące się tutaj pomysły własnymi propozycjami. Zaplanuj, w jaki sposób przed-
stawisz doktrynę dzieciom oraz pomożesz im ją zrozumieć i zastosować w ich życiu. Zadaj 
sobie pytanie: „Co zrobią dzieci, aby się uczyć i jak mogę pomóc im w odczuwaniu Ducha?” 

  Tydzień 1.: Jezus Chrystus jest Bogiem cudów.

 Pieśń wybrana przez 

ciebie ze śpiewnika 

 Hymny oraz pieśni 

dla dzieci  

  Praca w małych 
grupach

  Praca w małych grupach 
sprawi, że więcej dzieci 

będzie zaangażowanych 
w naukę. Podczas 

Wspólnej Nauki dzieci 
już są podzielone na 

grupy według klas, do 
których należą. Ten 
podział mógłby być 
wykorzystywany do 

zabaw w małych 
grupach.  

  Wskazówka:  Dzieci 
uczą się poprzez dzia-
łanie. Poproś dzieci, 
żeby wykonywały ruchy 
podczas opowiadania 
historii. Przećwicz z 
dziećmi ruchy przed 
opowiedzeniem historii. 
To umożliwi dzieciom 
słuchanie i skupienie 
się w trakcie opowiada-
nia historii. 
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    Tydzień 4.: Cuda przychodzą do tych, którzy mają wiarę.

   Wzmocnij zrozumienie  (słuchanie historii 
z pism świętych):   Zaproś niektórych członków 
okręgu, żeby przyszli do Organizacji Podstawo-
wej i krótko opowiedzieli następujące historie 
w taki sposób, jakby byli świadkami tych wyda-
rzeń: wskrzeszenie Łazarza ( Ew. Jana 11:1–45 ); 
wskrzeszenie córki Jaira ( Ew. Marka 5:21–24, 

35–43 ); wskrzeszenie syna wdowy ( Ew. Łuka-
sza 7:11–16 ) oraz Zmartwychwstanie ( Ew. Jana 
20:1–18 ). Członkowie gminy mogą mieć na 
sobie proste kostiumy, takie jak szalik na gło-
wie albo szata. Zachęć ich, żeby złożyli świade-
ctwo o tym, że Jezus Chrystus ma moc nad 
śmiercią i że każdy z nas zmartwychwstanie.

   Przedstaw doktrynę  (czytanie fragmentu 
z pism świętych):   Napisz na tablicy  Nauki i 
Przymierza 63:9 : „Lecz oto wiara nie przycho-
dzi przez znaki, ale znaki idą za tymi, co wie-
rzą”. Wyjaśnij, że w tym fragmencie słowo 
 znaki  może także oznaczać  cuda.  Poproś, żeby 
dzieci wstały i przeczytały razem ten fragment 
na głos. Zwróć uwagę na słowo  wiara.  Wyjaś-
nij, że cuda nie zawsze należą do spektakular-
nych wydarzeń i że najpierw musimy mieć 
wiarę, a wtedy dostrzeżemy cuda w naszym 
życiu. Wyjaśnij również, że mimo iż mamy 
wiarę, nadal będziemy doświadczać smutku, 
bólu i cierpienia, ale Bóg wie o naszych potrze-
bach i będzie się o nas troszczył.

   Wzmocnij zrozumienie  (słuchanie historii 
z pism świętych):   Opowiedz własnymi sło-
wami historię o Mojżeszu, który prosił faraona, 
żeby ten pozwolił ludowi Boga wyjść z Egiptu 
( II Ks. Mojżeszowa 7–10 ). Przed rozpoczęciem 
opowiadania historii poproś dzieci, żeby poćwi-
czyły wydawanie dźwięków bądź wykonywanie 
ruchów odpowiadających niektórym plagom. 
Na przykład, dzieci mogą poruszać ramionami 
i wydawać dźwięk podobny do odgłosu rzeki, 
drapać się po całym ciele, żeby udawać, że 

gryzą je komary, muczeć jak krowa bądź postę-
kiwać, przedstawiając plagę wrzodów. Poproś 
dzieci, żeby uważnie cię słuchały, kiedy opowia-
dasz tę historię. Powiedz im, że kiedy podnie-
siesz rękę, mogą wydać dźwięk lub wykonać 
ruchy, żeby zaprezentować plagę, o której 
mówisz, a kiedy opuścisz rękę, mają przestać. 
Po tym, jak opowiesz o każdej pladze, powiedz 
dzieciom, że faraon w dalszym ciągu odmawiał 
ludowi pozwolenia na wyjście. Faraon zobaczył 
wiele cudów i znaków, ale nie uwierzył w Boga. 
Skonfrontuj tę historię z przykładami, w których 
wiara przyniosła cuda (na przykład, Eliasz i 
wdowa z Sarepty, Daniel i lwy, brat Jereda 
lub Nefi  i Lehi w więzieniu). Jeśli czas na to 
pozwoli, niech dzieci same wymyślą ruchy, 
które pasują do historii.

   Zachęć do zastosowania  (słuchanie prze-
mawiających gości):   Zaproś jedną lub dwie 
rodziny z okręgu, żeby opowiedziały o tym, 
w jaki sposób cuda były dla nich błogosławień-
stwem, kiedy mieli wiarę w Jezusa Chrystusa. 
(Poproś te rodziny dużo wcześniej, żeby miały 
czas się przygotować). Złóż świadectwo, że 
jeśli mamy wiarę, będziemy widzieli cuda 
w naszym życiu.  

    Tydzień 3.: Jezus Chrystus ma moc nad śmiercią.

  Wzmocnij zrozumienie.
  Kiedy dzieci inscenizują historie 
z pism świętych, mogą je lepiej 

zapamiętać i zrozumieć.  

  Wskazówka:  Kiedy 
dzieci dzielą się tym, 
czego się uczą w Orga-
nizacji Podstawowej, 
wzrasta ich zrozumie-
nie i świadectwo na 
temat danej doktryny. 
W tygodniu 2. są zachę-
cane do podzielenia się 
w domu tym, czego się 
nauczyły. To stworzy 
okazje do dyskusji w 
domu na temat ewan-
gelii oraz wzmocni 
rodzinę. 
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   Przedstaw doktrynę  (uczenie się na 
pamięć fragmentu z pism świętych):   Aby 
pomóc dzieciom nauczyć się na pamięć frag-
mentu  Ew. Jana 14:15 , narysuj serce i narysuj 
obrazek przedstawiający Dziesięcioro Przyka-
zań. Podziel dzieci na dwie grupy. Podnieś 
obrazek z sercem w kierunku jednej z grup i 
poproś, żeby dzieci z tej grupy wstały i powie-
działy: „Jeśli mnie miłujecie”. Podnieś ilustrację 
z Dziesięciorgiem Przykazań w kierunku dru-
giej grupy i poproś, żeby dzieci z tej grupy 
wstały i powiedziały: „Przykazań moich prze-
strzegać będziecie”. Powtórz tę zabawę kilka-
krotnie. Starsze dzieci mogą nauczyć się w ten 
sam sposób pierwszej części fragmentu z  Ew. 
Jana 14:21  („Kto ma przykazania moje i prze-
strzega ich, ten mnie miłuje”).

   Wzmocnij zrozumienie  (odegranie scenki 
z przykazaniami):   Przygotuj kartki papieru z 
napisanymi na nich przykazaniami (takimi jak 
czytanie pism świętych, skromne ubieranie się 
czy przestrzeganie Słowa Mądrości). Włóż kar-
teczki do pojemnika i poproś jedno z dzieci, 
żeby wybrało karteczkę i odegrało jeden ze 
sposobów przestrzegania danego przykazania. 

Niech pozostałe dzieci odgadną, co ono robi. 
Zaśpiewaj „Keep the Commandments” ( CS,  
146–147). Kiedy śpiewasz refren, niech dziecko 
to pokieruje pozostałymi dziećmi w pokazywa-
niu, w jaki sposób mogą przestrzegać tego 
przykazania. Poproś kilkoro dzieci, żeby opo-
wiedziały o tym, w jaki sposób przestrzeganie 
danego przykazania pobłogosławi je.

   Zachęć do zastosowania  (czytanie i oma-
wianie fragmentów z pism świętych):   Pokaż 
„Moje normy ewangelii” i omów je z dziećmi. 
Wyjaśnij, że postępowanie według tych norm 
pokazuje naszą miłość do Jezusa Chrystusa. 
Zapisz każdy z następujących odnośników do 
pism świętych na oddzielnych kartkach papieru: 
 II Ks. Mojżeszowa 20:7 ;  II Ks. Mojżeszowa 20:8–
10 ;  II Ks. Mojżeszowa 20:12 ;  Ew. Jana 13:34–35 ; 
 Mosjasz 18:10  oraz  Nauki i Przymierza 42:40–41 . 
Podziel dzieci na grupy i daj każdej z nich po 
jednym fragmencie z pism świętych, aby go 
razem przeczytały. Poproś, żeby połączyły dany 
fragment z jedną z norm ewangelii i przedysku-
towały to, jak mogą żyć według niej. Poproś, 
żeby podzieliły się swoimi przemyśleniami z 
pozostałymi dziećmi z Organizacji Podstawowej.

Wrzesień   Jestem posłuszny Jezusowi 
Chrystusowi, ponieważ Go kocham
  „Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie” ( Ew. Jana 14:15 ).

  Uzupełnij znajdujące się tutaj pomysły własnymi propozycjami. Zaplanuj, w jaki sposób przed-
stawisz doktrynę dzieciom oraz pomożesz im ją zrozumieć i zastosować w ich życiu. Zadaj 
sobie pytanie: „Co zrobią dzieci, aby się uczyć i jak mogę pomóc im odczuwać Ducha?” 

  Tygodnie 1. i 2.: Okazuję miłość do Jezusa Chrystusa, kiedy przestrzegam 

przykazań.

  Uczenie się 
na pamięć 

fragmentów 
z pism świętych
  Korzystanie z pomocy 
wizualnych podczas 

recytowania fragmentów 
z pism świętych pomoże 
dzieciom je zapamiętać.  

  Wskazówka:  Uczenie 
się na pamięć fragmen-
tów z pism świętych 
może pomóc dzieciom 
w przyswojeniu doktryn 
ewangelii. Słowa pism 
świętych mogą być 
źródłem pocieszenia i 
przewodnictwa (zob. 
 NNMWP,  181). W tygo-
dniu 1. podano trzy 
sposoby, które pomogą 
dzieciom zapamiętać 
fragment z pism świę-
tych: powtarzanie, dzie-
lenie na krótkie frazy i 
korzystanie z pomocy 
wizualnych. 

Kliknij tutaj, 

aby pobrać rysunki.
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   Wzmocnij zrozumienie  (rysowanie):   Opo-
wiedz historię o Chrystusie uzdrawiającym i 
błogosławiącym ludzi, zapisaną w  3   Nefi  17:7, 
9–12, 20–24  albo poproś starsze dzieci, żeby 
przeczytały ją z pism świętych. Niech dzieci 
narysują obrazek przedstawiający jakąś część 
tej historii. Złóż świadectwo o tym, jak wzrosła 
twoja miłość do Jezusa Chrystusa przez to, że 
czytasz pisma święte.

   Zachęć do zastosowania  (śpiewanie pieśni 
i omawianie fragmentów z pism świętych): 
  Zaśpiewajcie „Seek the Lord Early” ( CS,  108). 

Powiedz dzieciom, że mogą dowiedzieć się 
więcej o Jezusie Chrystusie, czytając lub słucha-
jąc opowieści z pism świętych. Potem opowiedz 
im historię znajdującą się w  Ew. Marka 10:13–16  
o Jezusie błogosławiącym dzieci. Pokaż ilustra-
cję przedstawiającą Jezusa błogosławiącego 
małe dzieci. Poproś dzieci, żeby wyobraziły 
sobie, jak by się czuły, gdyby tam były. Poproś 
kilkoro dzieci, żeby podzieliły się swoimi prze-
myśleniami. Wyjaśnij, że mogą czuć bliskość 
Zbawiciela, czytając o Nim w pismach świętych.  

    Tydzień 4.: Moja miłość do Jezusa Chrystusa wzrasta, kiedy studiuję 

pisma święte.

   Wzmocnij zrozumienie  (czytanie i oma-
wianie fragmentów z pism świętych):  
 Podziel dzieci na małe grupy. Niech każda 
grupa przeczyta i omówi następujące frag-
menty z pism świętych, starając się odnaleźć 
w nich to, czego Zbawiciel naucza na temat 
modlitwy:  3   Nefi  18:19–20 ;  Nauki i Przymierza 
19:28, 38 ;  88:63–64 . Podkreśl, że Zbawiciel 
uczy nas, abyśmy modlili się w Jego imię do 
Ojca Niebieskiego i że to pomaga nam czuć 
się bliżej Niego.

   Wzmocnij zrozumienie  (kolorowanie 
obrazka):   Zrób dla każdego dziecka kopię ilu-
stracji ze strony 19, z podręcznika dla żłobka, 
 Behold Your Little Ones . Niech dzieci pokolorują 
ilustrację i zabiorą ją do domu, żeby pokazać ją 
swoim rodzicom.

   Wzmocnij zrozumienie i zachęć do 
zastosowania  (omawianie modlitwy):  
 Zaśpiewajcie pieśń na temat modlitwy z 
 Children’s Songbook,  jak na przykład 

„A Child’s Prayer” ( CS,  12–13) albo „Bóg moim 
Ojcem jest” ( HOPDD,  96–97). Porozmawiaj z 
dziećmi o tym, jak twoja miłość do Pana wzra-
sta, kiedy się modlisz. Na tablicy narysuj 
tabelę z czterema kolumnami. W nagłówku 
pierwszej kolumny napisz  Nasz Ojcze Niebie-
ski.  W nagłówku drugiej kolumny napisz 
 Podziękuj Mu za błogosławieństwa.  W 
nagłówku trzeciej kolumny napisz  Poproś Go 
o błogosławieństwa.  W nagłówku ostatniej 
kolumny napisz  W imię Jezusa Chrystusa, 
amen.  Poproś dzieci, żeby wymieniły w 
 swoich grupach klasowych błogosławieństwa, 
za które są wdzięczne. Potem poproś każdą 
grupę, żeby wymieniła po jednym błogosła-
wieństwie, za które jest wdzięczna, a ty wpisz 
je w kolumnie 2. Następnie poproś dzieci, 
żeby omówiły w swoich grupach klasowych 
błogosławieństwa, o które mogłyby poprosić 
Ojca Niebieskiego i zapisz ich odpowiedzi 
w kolumnie 3. Podsumuj części składowe 
modlitwy.

    Tydzień 3.: Moja miłość do Jezusa Chrystusa wzrasta, kiedy się modlę.

  Kolorowanie
  Nie wszystkie dzieci lubią 

kolorowanie. Niektóre 
pozostawiają na kartce tylko 
jeden czy dwa ślady. Celem 
kolorowania obrazków jest 
danie dzieciom wizualnego 
obrazu lekcji, który mogą 

trzymać w rękach i zabrać 
ze sobą do domu.  

  Wskazówka:  Dziele-
nie się przez dzieci tym, 
w jaki sposób mogą 
zastosować doktrynę, 
umacnia przesłanie w 
ich sercach i zaprasza 
Ducha. Po nauczaniu 
danej doktryny, daj 
dzieciom możliwość 
podzielenia się sposo-
bami zastosowania jej 
w ich życiu. 

  Wskazówka:  Zapla-
nuj swoje zajęcia 
Wspólnej Nauki tak, 
żeby zaangażować 
zarówno starsze, jak i 
młodsze dzieci. Na 
przykład, w tygodniu   3. 
pierwsza zabawa jest 
bardziej odpowiednia 
dla starszych dzieci, a 
druga dla młodszych. 
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   Przedstaw doktrynę  (czytanie fragmentów 
z pism świętych):   Umieść na tablicy zdjęcie 
pełnoetatowego misjonarza. Powiedz dzieciom, 
że teraz przeczytają fragmenty z pism świętych 
na temat pracy misjonarskiej. Niech połowa 
dzieci przeczyta  Ew. Mateusza 28:19–20 , a 
druga połowa niech przeczyta  Nauki i Przymie-
rza 133:37 . Poproś, żeby określiły, czego dowie-
działy się na temat pracy misjonarskiej z tych 

fragmentów i przedyskutujcie to z całą Organi-
zacją Podstawową. Poproś dzieci, których 
członkowie rodziny obecnie służą na misji, 
żeby podzieliły się swoimi odczuciami na 
temat pracy misjonarskiej.

   Wzmocnij zrozumienie i zachęć do zasto-
sowania  (omawianie pracy misjonarskiej):   
Niech dzieci wstaną i zaśpiewają „Być może 
nie na wierzchołkach gór” ( HOPDD,  80–83). 
Powiedz dzieciom, że Ojciec Niebieski chce, 
aby ewangelia była głoszona na całym świecie 
i że teraz mogą się przygotować do służby 
misjonarskiej. Umieść w pojemniku przed-
mioty, które będą przypominały dzieciom o 
tym, jak mogą się przygotować do służenia na 
misji, jak na przykład: pisma święte, obuwie 
niedzielne, druk do wpłaty dziesięciny i papie-
rowe serce. Niech jedno dziecko wybierze 
przedmiot z pojemnika i powie, w jaki sposób 
czynność związana z tym przedmiotem może 
pomóc w przygotowaniu się do służby 
misjonarskiej.

    Tydzień 2.: Dzielenie się ewangelią pomaga innym przyjść do Chrystusa.

   Przedstaw doktrynę  (czytanie fragmentu z 
pism świętych oraz oglądanie ilustracji i 
zdjęć):   Poproś, żeby dzieci wstały i razem 
przeczytały  Nauki i Przymierza 1:38  na głos. 
Wyjaśnij, że prorocy są sługami Jezusa Chry-
stusa. Pokaż ilustracje przedstawiające Zbawi-
ciela i zdjęcie obecnego proroka. Powiedz 
dzieciom, że kiedy podążamy za prorokiem, 
podążamy za Jezusem Chrystusem.

   Zachęć do zastosowania  (śpiewanie 
pieśni):   Zaśpiewajcie hymn „Dziękujemy Ci, 
Boże, za proroka” ( HOPDD,  47–49). Podziel 
dzieci na grupy i poproś, żeby wybrały jedną 
lub dwie rzeczy, których nauczyły się od żyją-
cych proroków i apostołów podczas konferencji 
generalnej. Niech jedna grupa odegra scenkę na 
temat tego, czego się nauczyła. Niech pozostałe 
dzieci odgadną, co ta grupa robi. Powtórz tę 
zabawę z każdą grupą, śpiewając jedną zwrotkę 
hymnu „Dziękujemy Ci, Boże za proroka” mię-
dzy występami każdej z grup.

Październik   Misją Kościoła jest zapraszanie 
wszystkich, by przyszli do Chrystusa
  „Przystąpcie do Chrystusa i stawajcie się w Nim doskonali” ( Moroni 10:32 ).

  Uzupełnij znajdujące się tutaj pomysły własnymi propozycjami. Zaplanuj, w jaki sposób przed-
stawisz doktrynę dzieciom oraz pomożesz im ją zrozumieć i zastosować w ich życiu. Zadaj 
sobie pytanie: „Co zrobią dzieci, aby się uczyć i jak mogę pomóc im odczuwać Ducha?” 

  Tydzień 1.: Podążanie za wskazówkami proroka pomoże nam przyjść 

do Chrystusa.

     Uczenie się przez 
powtarzanie
  Dzieci uczą się 

przez powtarzanie i 
wyzwania. Tutaj dzieci 
powtarzają fragment 

z pism świętych i dostają 
wyzwanie ułożenia 
słów w kolejności.   

  Wskazówka:  Dzieci 
uczą się lepiej i zapa-
miętują na dłużej, 
kiedy przedstawiając 
pojęcia, korzystasz 
z obrazków oraz 
innych pomocy wizual-
nych (zob.  NNMWP,  
164, 170–171). Dzieci 
same mogą stanowić 
skuteczną i zaangażo-
waną pomoc wizualną. 
Zamiast umieszczać 
zdjęcie misjonarza na 
tablicy zastanów się 
nad zaproszeniem peł-
noetatowego misjona-
rza do Organizacji 
Podstawowej albo 
poproszeniem jednego 
z dzieci, żeby przebrało 
się za misjonarza. 

Nim Chrystusa 

stawajcie 

do 

Przystąpcie 

się w 

i 

Kliknij tutaj, aby pobrać paski ze słowami.

doskonali
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    Tydzień 4.: Praca świątynna pomaga mi i mojej rodzinie przyjść 

do Chrystusa.

   Przedstaw doktrynę  (czytanie fragmentu z 
pism świętych):   Umieść na tablicy ilustrację 
przedstawiającą Jezusa Chrystusa. Pomóż dzie-
ciom nauczyć się na pamięć następującego frag-
mentu: „Przystąpcie do Chrystusa i stawajcie się 
w Nim doskonali” ( Moroni 10:32 ). Zapisz każde 
słowo tego fragmentu na osobnej karteczce. 
Umieść karteczki na tablicy w przypadkowej 
kolejności. Poproś dzieci, aby odnalazły ten 
fragment w pismach świętych i przeczytały go 
z tobą. Poproś jedno z dzieci, żeby odnalazło 
pierwsze słowo fragmentu i ułożyło je w kolej-
ności na tablicy. Przeczytajcie ten fragment 
ponownie i poproś inne dziecko, żeby odnala-
zło następne słowo. Powtarzajcie tę czynność 
do momentu, aż wszystkie słowa będą we właś-
ciwej kolejności. Wyjaśnij dzieciom, że przyjść 
do Chrystusa oznacza mieć wiarę w Niego, 
przestrzegać Jego przykazań, zawierać przymie-
rza i odpokutować, kiedy popełniamy błędy.

   Wzmocnij zrozumienie i zachęć do zasto-
sowania  (omówienie studium przypadku):  
 Wyjaśnij, że dzięki Zadośćuczynieniu Jezusa 
Chrystusa, kiedy popełniamy błąd, możemy 
odpokutować. Wytnij z papieru cztery ślady stóp 
i na każdym z nich napisz jeden z kroków 
pokuty: (1) czuć żal, (2) prosić o wybaczenie, 
(3) naprawić błąd oraz (4) nie powtarzać błędu. 
Umieść na podłodze ślady stóp prowadzące do 
ilustracji przedstawiającej Jezusa Chrystusa i 
niech kilkoro dzieci przejdzie po nich. Podziel 
dzieci na grupy i daj każdej z nich sytuację do 
omówienia, opisującą coś, za co dziecko 
powinno odpokutować. Na przykład: „Ktoś nie 
słucha rodziców, kopiąc piłkę w domu i niszczy 

   Wzmocnij zrozumienie  (śpiewanie pieśni):   
Zaśpiewaj drugą zwrotkę pieśni „I Love to See 
the Temple” ( CS,  95). Pokaż zdjęcie przedstawia-
jące świątynię, ukryte za ośmioma kartkami 
papieru. Na każdej kartce zapisz bądź zilustruj 
jedno z poniższych pojęć: serce, otwarte drzwi, 
słowo  przymierze,  słowo  być posłusznym,  
słowo  święte miejsce,  słowo  zapieczętowany,  
rysunek przedstawiający dziecko i rysunek 
przedstawiający rodzinę. Powiedz dzieciom, że 
są to wskazówki dotyczące pieśni. Poproś, żeby 
słuchały uważnie, kiedy śpiewasz jeden wers 
pieśni. Zapytaj je, która podpowiedź pasuje do 
tego wersu i poproś jedno dziecko, żeby usu-
nęło odpowiednią kartkę. Zaśpiewaj ponownie 
ten wers razem z dziećmi i wyjaśnij, jakie ma 

znaczenie. Możesz poprosić je, aby wykonały 
ruchy związane z tym wersem. Powtórzcie tę 
zabawę z każdym wersem pieśni. 
Kiedy odkryjecie 
zdjęcie, zaśpiewaj-
cie całą pieśń, 
wykonując ruchy. 
Powiedz dzieciom, 
że teraz mogą się 
przygotowywać, 
aby być godne wej-
ścia do świątyni, 
kiedy będą starsze 
i że czynienie tego 
przybliży je do 
Jezusa Chrystusa.  

    Tydzień 3.: Kiedy popełniamy błąd, przychodzimy do Chrystusa 

poprzez pokutę.

  Zachęć do zastosowania
  Dzieci uczą się, pokazując, w jaki 
sposób mogą zastosować zasady 

ewangelii w swoim życiu.   

  Wskazówka:  „Kiedy 
okazujemy miłość tym, 
których nauczamy, 
stają się oni [i my] bar-
dziej otwarci na 
Ducha” ( NNMWP,  31). 
Możesz pogłębić swoją 
miłość do dzieci, mod-
ląc się za każde z nich, 
poznając ich zaintere-
sowania i troski, nazy-
wając je po imieniu 
oraz uważnie ich 
słuchając. 

  Wskazówka:  Studium 
przypadku to sytuacje 
z życia wzięte, które 
pomagają dzieciom 
przemyśleć i omówić ich 
własne zachowanie w 
podobnych sytuacjach 
(zob. tydzień 3). Stu-
dium przypadku może 
pomóc pokazać, w jaki 
sposób zasady ewange-
lii mają zastosowanie 
w codziennym życiu 
(zob.  NNMWP,  179). 

przymierze
być 

posłusznym

święte 

miejsce
zapieczęto-

wany

Kliknij tutaj, aby pobrać zarysy śladów stóp.

Kliknij tutaj, aby pobrać rysunki.

coś”. Poproś je, żeby przedyskutowały, jak 
powinny zastosować poszczególne kroki pokuty.
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Wzmocnij zrozumienie  (udział w insceniza-
cji):   Powiedz dzieciom, że kiedyś pewien czło-
wiek zapytał Jezusa: „Kto jest moim bliźnim?” 
Jezus odpowiedział mu, opowiadając historię, 
która naucza nas o tym, jak służyć innym. 
Poproś kilkoro dzieci, żeby przebrały się w 
proste kostiumy, aby przedstawić bohaterów 
przypowieści o dobrym Samarytaninie: 
podróżnego, kilku zbójców, kapłana, Lewitę, 
Samarytanina oraz gospodarza. Opowiedz 
historię własnymi słowami (zob.  Ew. Łukasza 
10:30–37 ), a potem pomóż dzieciom odegrać tę 
scenkę. Zapytaj dzieci: „Czego naucza nas ta 
historia na temat tego, kim są nasi bliźni? Komu 
powinniśmy służyć?” Podkreśl, że naszym bliź-
nim może być ktokolwiek, kto jest w potrzebie. 
Wyjaśnij dzieciom, że zawsze mogą służyć 
swoim przyjaciołom oraz członkom rodziny, ale 
ludziom, których nie znają, mogą służyć tylko 
wtedy, kiedy są w towarzystwie rodzica albo 
innej zaufanej dorosłej osoby. Złóż świadectwo 

o tym, że Jezus Chrystus kocha wszystkich 
ludzi i chce, żebyśmy służyli każdemu.

   Zachęć do zastosowania  (planowanie 
służby rodzinnej):   Powiedz dzieciom, że Jezus 
chce, abyśmy służyli innym, w tym członkom 
naszych rodzin. Wytnij małe kółka z papieru i 
daj po kilka każdemu dziecku. Niech narysują 
na każdym uśmiechniętą buzię, robiąc „uśmie-
chy służby”. Zachęć dzieci, aby w 
ciągu następnego tygodnia 
dokonały małych aktów służby 
dla członków swoich rodzin. 
Wymyślcie wspólnie zadania, 
które mogłyby wykonać (jak na 
przykład, pozostawienie komuś karteczki z 
miłymi słowami, pozbieranie zabawek albo 
pościelenie łóżka). Niech dzieci pozostawią 
„uśmiech służby” tam, gdzie został dokonany akt 
służby. Niech dzieci poproszą swoje rodziny, 
żeby wzięły udział w tej zabawie razem z nimi. 

Listopad   Kiedy służymy innym, 
służymy Bogu
  „Gdy służycie bliźnim, służycie swemu Bogu” ( Mosjasz 2:17 ).

  Uzupełnij znajdujące się tutaj pomysły własnymi propozycjami. Zaplanuj, w jaki sposób przed-
stawisz doktrynę dzieciom oraz pomożesz im ją zrozumieć i zastosować w ich życiu. Zadaj 
sobie pytanie: „Co zrobią dzieci, aby się uczyć i jak mogę pomóc im odczuwać Ducha?” 

  Tygodnie 1. i 2.: Jezus Chrystus nauczał nas, jak służyć innym.

  Wizualizacja 
historii z pism 

świętych
  Proste kostiumy 

wykonane 
z przedmiotów 
codziennego 

użytku pomogą 
dzieciom 

wyobrazić sobie 
tę historię z pism 

świętych.  

Wskazówka:  Niektóre 
historie z pism świętych 
muszą być dostosowane 
do wieku dzieci. Kiedy 
nauczasz przypowieści 
o dobrym Samarytani-
nie w tygodniu 1., 
bardzo ważne jest 
wyjaśnienie, że jeśli 
nieznajomy potrzebuje 
pomocy lub o nią prosi, 
dziecko musi najpierw 
zwrócić się o pomoc do 
zaufanej dorosłej osoby. 

  Wskazówka:  
Wspólna   Nauka   może 
dostarczać wielu możli-
wości wspierania pro-
gramu Wiara w Boga. 
Zajęcia związane ze 
służbą w tygodniu 1. i 
2.   pomogą w osiągnię-
ciu celów 8–9 z prze-
wodników  Wiara w 
Boga . 

Wskazówka:
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   Wzmocnij zrozumienie  (zauważanie spo-
sobności do służenia na przykładach):   
Poproś jedną z przywódczyń Organizacji 
 Podstawowej, żeby weszła do klasy, sprawiając 
wrażenie utrudzonej i wyraźnie będącej w 
potrzebie. Na przykład, może upuszczać jakieś 
przedmioty, próbując unieść zbyt wiele lub uci-
szając niemowlę. Niech dzieci zaproponują kilka 
sposobów wykorzystania swoich „pomocnych 
dłoni”, aby jej pomóc. Przypomnij dzieciom, że 
w przypowieści o dobrym Samarytaninie Jezus 
nauczał nas, abyśmy służyli bliźnim. Pokaż 
obrazki przedstawiające dzieci, które potrzebują 
pomocy. Zastanów się nad wykorzystaniem 
obrazków zawartych w zestawach ilustracji, 
dołączonych do podręczników dla Organizacji 
Podstawowej. Poproś dzieci, żeby powiedziały, 
jak mogłyby pomóc w tych sytuacjach. Powtórz 
pierwszą połowę fragmentu  Mosjasz 2:17 , a 
dzieci niech powtórzą drugą.

   Wzmocnij zrozumienie  (planowanie służby 
bliźnim):   Niech dzieci odrysują swoje ręce na 
kartkach papieru i zapiszą na tych „pomocnych 

dłoniach” jeden przykład tego, w jaki sposób ich 
rodzina mogłaby służyć bliźnim. Zachęć je, żeby 
w ciągu tygodnia wykonały tę służbę ze swoimi 
rodzinami. Zrób wystawę papierowych rączek 
na tablicy ogłoszeń bądź na ścianie tak, żeby 
przypominać dzieciom o sposobach służby.

   Wzmocnij zrozumienie  (śpiewanie pieśni):  
 Poproś jedno z dzieci, żeby wyszło na przód 
klasy i porównało swoje ręce z twoimi. Zwróć 
uwagę na to, że jego ręce są dużo mniejsze niż 
twoje. Zadaj pytania, jak na przykład: „Moje 
ręce potrafi ą zbierać zabawki. A twoje rączki 
potrafi ą?” Zaangażuj wszystkie dzieci, prosząc, 
żeby porównały swoje ręce z rękami ich 
nauczycieli. Podkreśl, że ich małe ręce mogą 
dokonywać wielu aktów służby pomimo tego, 
że są małe. Zaśpiewajcie „Chcę być dobry” 
( HOPDD,  106–107). Poproś dzieci, żeby pod-
czas śpiewania założyły ręce przed siebie. 
Kiedy śpiewają słowo  ja , niech obiema rękami 
wskażą na siebie, a potem szybko założą je 
przed siebie z powrotem.  

    Tydzień 4.: Kiedy służę moim bliźnim, służę Bogu.

   Przedstaw doktrynę  (uczenie się na 
pamięć fragmentu z pism świętych):   Napisz 
na tablicy: „Gdy służycie bliźnim, służycie 
swemu Bogu” ( Mosjasz 2:17 ) i omów znaczenie 
tego fragmentu. Pomóż dzieciom nauczyć się 
fragmentu na pamięć, dzieląc go na dwa seg-
menty i prosząc połowę dzieci, żeby wypowie-
działy pierwszą część („Gdy służycie bliźnim”), 
a drugą połowę, żeby wypowiedziała drugą 
(„Służycie swemu Bogu”). Powtórz tę zabawę 
kilkakrotnie.

   Wzmocnij zrozumienie  (śpiewanie pieśni):   
Zaśpiewajcie „When We’re Helping” ( CS,  198), 
zastępując słowo  pomaganie  słowem  służba.  
Powtórzcie tę piosenkę, zastępując słowo 
 matka  innymi członkami rodziny (na przykład: 
ojciec, brat lub siostra). Poproś dzieci, żeby w 

trakcie śpiewania pokazały za pomocą panto-
mimy, w jaki sposób mogłyby służyć temu 
członkowi rodziny. Przypomnij dzieciom, że 
kiedy służymy bliźnim, służymy Bogu.

   Zachęć do zastosowania  (omawianie spo-
sobności do wykonywania służby):   Narysuj 
na tablicy zegar. Podziel dzieci na grupy i przy-
dziel każdej grupie inną godzinę. Powiedz 
dzieciom, że mogą służyć swoim rodzinom o 
każdej porze dnia. Powiedz do dzieci: „Tik tak, 
tik tak, o godzinie  służę mej rodzinie 
tak!” Poproś, żeby grupa przypisana do danej 
godziny wstała i opowiedziała o jednym sposo-
bie służenia swojej rodzinie o tej porze dnia. 
Powtarzaj zabawę, aż wszystkie dzieci będą 
miały swoją kolej.

    Tydzień 3.: Kiedy służę mojej rodzinie, służę Bogu.       Przypomnij 
doktrynę

  Powtarzanie doktryn w 
zabawny sposób pomoże 
dzieciom zapamiętać to, 

czego się nauczyły.   

  Wskazówka:  Angażo-
wanie dzieci w różno-
rodne metody 
nauczania uczyni 
naukę zabawniejszą. 
Staraj się stosować 
różne sposoby dzielenia 
dzieci, na przykład: na 
chłopców i dziewczynki, 
tych, którzy mają na 
sobie ubranie danego 
koloru lub których uro-
dziny są w pierwszej i 
w drugiej połowie roku. 

Zachęć dzieci, żeby na następny tydzień były 
gotowe do opowiedzenia dzieciom w Organiza-
cji Podstawowej o tym, w jaki sposób ich służba 
pomogła wnieść uśmiech do ich rodzin.

   Wzmocnij zrozumienie i zachęć do zasto-
sowania  (zdawanie sprawozdania ze 
służby):   Poproś dzieci, żeby jeszcze raz opo-
wiedziały własnymi słowami historię o dobrym 
Samarytaninie. Użyj tych samych kostiumów, 
których użyłaś zeszłego tygodnia, żeby pomóc 
dzieciom przypomnieć sobie tę historię. Potem 

daj dzieciom możliwość zdania sprawozdania 
z ich „uśmiechów służby” z poprzedniego tygo-
dnia. Jednym ze sposobów na uczynienie tego 
jest przygotowanie koła, jak zostało to tutaj 
pokazane, na którym wymieniono wszystkie 
grupy w twojej Organizacji Podstawowej. Zakręć 
kołem i poproś jedno lub dwoje dzieci ze wska-
zanej grupy, żeby zdały sprawozdanie ze swojej 
służby oraz tego, w jaki sposób pomogła ona im 
i innym poczuć szczęście. Powtórzcie zabawę 
tyle razy, na ile czas pozwoli.
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Kliknij tutaj, 

aby pobrać rysunki.
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 Wskazówka:  Dzieci 
reagują pozytywnie 
na pomoce wizualne. 
Zastanów się nad 
wykorzystaniem różno-
rodnych pomocy wizu-
alnych, łącznie z 
pomocami dydaktycz-
nymi, rysunkami na 
tablicy, paskami ze 
słowami, fl anelowymi 
tablicami i kukiełkami 
(zob.  NNMWP,  89–90).

   Wzmocnij zrozumienie i zachęć do zasto-
sowania  (omawianie ilustracji i pomocy 
dydaktycznych):   Przynieś cztery pudełka 
opakowane jak prezenty. Każde pudełko 
powinno zawierać ilustrację lub przedmiot 
przedstawiający jedno z następujących wyda-
rzeń oraz kartkę z wyjaśnieniem błogosławień-
stwa lub daru, które się z nimi wiążą:

    •   Wydarzenie: narodziny Jezusa; dar: „Ojciec 
Niebieski dał nam Swego Jednorodzonego 
Syna, by był naszym Zbawicielem”.

    •   Wydarzenie: Kazanie na Górze; dar: „Jezus 
Chrystus nauczał nas, jak żyć w prawy 
sposób”.

    •   Wydarzenie: Jezus modli się w Getsemane; 
dar: „Jezus Chrystus umożliwił nam zbawie-
nie od grzechu”.

    •   Wydarzenie: Zmartwychwstanie; dar: „Jezus 
Chrystus umożliwił nam zmartwychwstanie”.

    Niech kilkoro dzieci otworzy po jednym 
pudełku i omówcie, w jaki sposób jesteśmy 
błogosławieni przez każdy z tych darów.

   Zachęć do zastosowania  (pisanie lub 
rysowanie):   Omów, w jaki sposób możemy 
składać dary Zbawicielowi, służąc innym i oka-
zując im miłość (zob.  Ew. Mateusza 25:40 ). Daj 
każdemu dziecku kartkę papieru i poproś je, 
żeby napisały lub narysowały dar, który ofi a-
rują Zbawicielowi. Potem poproś, żeby złożyły 
kartkę na pół i udekorowały jej zewnętrzną 
część, by wyglądała jak prezent.

    Tydzień 2.: Jezus Chrystus jest Zbawicielem świata.

   Przedstaw doktrynę  (omawianie urodzin):   
Zapytaj dzieci: „Przypomnijcie sobie swoje uro-
dziny, które świętowaliście w szczególny spo-
sób. Co robiliście tego dnia?” Niech kilkoro 
dzieci opowie o swoich urodzinach. Wyjaśnij, 
że Ojciec Niebieski prosił Swoich proroków od 
zarania dziejów, żeby powiedzieli światu o naj-
ważniejszych narodzinach w historii świata — 
narodzinach Jego Syna, Jezusa Chrystusa. 
Wyjaśnij, że to przesłanie było tak ważne, że ci 
prorocy byli gotowi oddać swoje życie, świad-
cząc, że Chrystus przyjdzie. Poproś dzieci, żeby 
powtórzyły zdanie: „Jezus Chrystus przyszedł 
na świat, jak obiecywali prorocy”.

   Zachęć do zrozumienia  (inscenizowanie 
historii z pism świętych):   Pokaż ilustracje 

przedstawiające kilku proroków, którzy 
nauczali, że Jezus Chrystus przyjdzie na świat. 
Podziel dzieci na grupy i daj każdej z nich po 
jednym odnośniku do pism świętych, które opi-
sują jedną z nauk danego proroka. Niech grupy 
kolejno inscenizują poszczególne opisy (zob. 
 NNMWP,  175–176), podczas gdy reszta dzieci 
w Organizacji Podstawowej rozpoznaje, który 
prorok jest przedstawiany. Tymi prorokami 
mogą być: król Beniamin ( Mosjasz 2:1, 5–7 ; 
 3:5–8 ), Abinadi ( Mosjasz 12:1, 9 ;  15:1–2 ;  17:1, 
8–10 ) oraz Lamanita Samuel ( Helaman 14:1–5 ; 
 16:1–2 ). Złóż świadectwo, że Jezus Chrystus 
przyszedł na ziemię, a proroctwa z Nim zwią-
zane wypełniły się.

Grudzień   Wiem, że mój 
Odkupiciel żyje
  „A teraz, po licznych świadectwach, jakie o Nim dano, oto świadectwo 
najnowsze które o Nim składamy: że On żyje!” ( NiP 76:22 ).

  Uzupełnij znajdujące się tutaj pomysły własnymi propozycjami. Zaplanuj, w jaki sposób przed-
stawisz doktrynę dzieciom oraz pomożesz im ją zrozumieć i zastosować w ich życiu. Zadaj 
sobie pytanie: „Co zrobią dzieci, aby się uczyć i jak mogę pomóc im odczuwać Ducha?” 

  Tydzień 1.: Jezus Chrystus przyszedł na ziemię, jak zapowiadali prorocy.

 Wskazówka:  Dzieci 
zapamiętują lepiej, 
czego się nauczyły, 
kiedy nauczają tego 
innych. Rozważ, jak 
dać im ku temu okazję 
podczas Wspólnej 
Nauki lub w domu. 
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 Wskazówka:  Aby oka-
zać miłość tym, których 
nauczasz, praw szczere 
komplementy, które 
 precyzują, co zostało 
zrobione przez dane 
dziecko. Na przykład, 
możesz powiedzieć: 
„Dziękuję ci za tę opo-
wieść na temat twojej 
rodziny” zamiast typo-
wego komplementu w 
rodzaju: „dobrze ci 
poszło” czy „dziękuję”.

 Wskazówka:  Planuj 
swoje zajęcia Wspólnej 
Nauki tak, żeby anga-
żować zarówno starsze, 
jak i młodsze dzieci. 
Na przykład, pierwsza 
zabawa w tygodniu   3. 
jest bardziej odpowied-
nia dla dzieci star-
szych. Zaplanuj, w jaki 
sposób dostosujesz tę 
zabawę do młodszych 
dzieci.

    Tydzień 4.: Mogę ponownie żyć z Jezusem Chrystusem.

   Wzmocnij zrozumienie  (czytanie fragmen-
tów z pism świętych i odgrywanie ról):  
 Powiedz dzieciom, że będą relacjonować nie-
zwykłe wiadomości na temat tego, że Jezus 
Chrystus powróci pewnego dnia na ziemię. 
Wybierz dwoje dzieci, żeby naśladowały repor-
terów telewizji lub gazety i zadawały pytania 
każdej klasie. Daj każdej klasie jedno lub dwa z 
następujących pytań i odnośniki do pism świę-
tych oraz kilka minut na przygotowanie: Jakie są 
znaki Drugiego Przyjścia Jezusa? ( Józef Smith — 
Mateusz 1:28–29 ); W jaki sposób przyjdzie? ( Ew. 
Mateusza 24:29–31 ); Kiedy przyjdzie? ( Ew. Mate-
usza 24:36, 42, 44 ); Co się stanie z prawymi 
ludźmi, kiedy Jezus przyjdzie? ( NiP 88:96–97 ); 

Jakie rządy będą sprawowane po tym, jak On 
przyjdzie? ( Zasady Wiary 1:10 ;  NiP 29:11 ;  45:58–
59 ); Jak będą się zachowywały zwierzęta po 
tym, jak On przyjdzie? ( Ks. Izajasza 11:6–9 ;  Ks. 
Ozeasza 2:18 ). Niech dwoje dzieci, które grają 
role reporterów, na zmianę zadaje pytania, a 
każda grupa niech odpowiada.

   Zachęć do zastosowania  (dyskusja i śpie-
wanie):   Omów z dziećmi to, w jaki sposób 
możemy być przygotowani na ponowne przyj-
ście Jezusa. Podkreśl, że jeśli żyjemy w prawy 
sposób, nie musimy się bać. Zachęć dzieci do 
omówienia tego tematu z rodzicami w domu. 
Zaśpiewajcie „Ja Ojca w niebie mam” ( HOPDD,  
94–95).

   Wzmocnij zrozumienie  (uczestnictwo w 
zabawie ruchowej):   Zanim rozpoczną się zaję-
cia Organizacji Podstawowej, przyczep do 
spodu krzeseł kilka konturów kamieni wycię-
tych z papieru, po których można chodzić i na 
których widnieje po jednym z następujących 
napisów: chrzest, konfi rmacja, modlitwa, 
domowy wieczór rodzinny, przyjmowanie 
sakramentu, chodzenie do kościoła oraz ślub w 
świątyni. Umieść obrazek przedstawiający świat 
w jednym końcu pokoju i ilustrację przedstawia-
jącą Jezusa Chrystusa w drugim końcu pokoju. 
Poproś jedno z dzieci, żeby spróbowało prze-
skoczyć od jednego obrazka do drugiego. 
Wyjaśnij, że musimy podjąć pewne kroki, żeby 
ponownie żyć z Jezusem i Ojcem Niebieskim. 
Poproś dzieci, żeby sprawdziły, czy mają papie-
rowy kamień przyczepiony do spodu swojego 
krzesła. Poproś dzieci, które mają kamienie, 
żeby pojedynczo podchodziły do przodu i 
powiedziały, w jaki sposób wykonanie czynno-
ści wskazanej na papierowym kamieniu, przy-
bliży je do Chrystusa. Umieść kamień na 
podłodze pomiędzy dwoma obrazami. Konty-
nuuj zabawę do momentu, aż kamienie utworzą 
ścieżkę prowadzącą przez pokój. Poproś jedno z 
dzieci, żeby przeszło od obrazka przedstawiają-
cego świat do ilustracji przedstawiającej Zbawi-
ciela, idąc tylko po kamieniach. Zachęć dzieci 
do czynienia zawsze tego, co jest właściwe, by 
mogły pozostać na ścieżce, prowadzącej je z 
powrotem do życia z Jezusem Chrystusem.

   Zachęć do zastosowania  (rysowanie i kolo-
rowanie):   Niech dzieci odrysują ślady swoich 
stóp na osobnych kartkach papieru i napiszą 
lub narysują na każdym szablonie jeden krok, 
który mogą zrobić, żeby żyć znowu z Jezusem 

Chrystusem. Niech pianista cicho gra „I Will 
Follow God’s Plan” ( CS,  164–165), w czasie gdy 
dzieci kolorują. Zachęć dzieci, żeby zabrały 
swoje rysunki do domu i pokazały je swoim 
rodzinom.  

    Tydzień 3.: Jezus Chrystus pewnego dnia powróci na ziemię.

Kliknij tutaj, aby pobrać kontury kamieni.

Dom
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Chodzenie 

do kościoła.

 Wartościowe 
zabawy ruchowe
  Dzieci uczą się poprzez 

zaangażowanie w 
wartościowe zabawy. 
W tej zabawie dzieci 

robią kroki, które 
reprezentują to, co mogą 
zrobić, aby zbliżyć się do 

Chrystusa. Rozważ, 
w jaki sposób możesz 

zaangażować w nią jak 
największą liczbę dzieci.  
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Wskazówka: Nie 
musisz być wykwalifi -
kowanym muzykiem 
ani mieć pięknego 
głosu, żeby uczynić 
śpiewanie w Organiza-
cji Podstawowej zabaw-
nym i wartościowym.

    Jak zastosować muzykę 
w Organizacji Podstawowej
  Celem muzyki w Organizacji Podstawowej jest nauczenie dzieci ewangelii Jezusa Chrystusa. 
Pieśni Organizacji Podstawowej czynią naukę radośniejszą, zapraszają Ducha oraz tworzą 
atmosferę oddawania czci i sprzyjającą uczeniu się.

  Preludium muzyczne stwarza atmosferę odda-
wania czci i pomaga przygotować dzieci do 
uczenia się ewangelii. Niech gra muzyka, kiedy 
dzieci się zbierają.

  Zachęć dzieci, żeby współtworzyły muzykę 
przed rozpoczęciem zajęć, śpiewając, w czasie 
gdy inne dzieci wchodzą do klasy. Na przykład: 
możesz podnieść rękę do góry i powiedzieć 

dzieciom, że kiedy twoja dłoń jest otwarta, 
powinny śpiewać cicho, a kiedy jest zamknięta, 
powinny nucić melodię.

  Przed rozpoczęciem zajęć zagraj pieśń, której 
dzieci będą się uczyć; to pomoże im w zaznajo-
mieniu się z melodią. Przedstaw tytuł pieśni, a 
potem zanuć ją dla nich. Później poproś, żeby 
zanuciły melodię razem z tobą.

Dzieci mogą być zaangażowane w muzykę od pierwszej chwili, 
kiedy przychodzą do Organizacji Podstawowej.

Wskazówka: Muzyka 
może pomóc dzieciom 
wyciszyć się i przygoto-
wać do słuchania oraz 
uczenia się. Na przy-
kład, możesz podnieść 
ręce wysoko i poprosić 
dzieci, żeby obserwo-
wały twoje ręce, w cza-
sie kiedy śpiewają. 
Powiedz im, że kiedy 
opuścisz ręce, powinny 
śpiewać ciszej lub wol-
niej. Podziękuj im za 
utrzymanie atmosfery 
szacunku.

    Używaj muzyki do nauczania zasad ewangelii

  Pomóż dzieciom zrozumieć, że nie tylko uczą 
się pieśni, ale także uczą się danej zasady ewan-
gelii (zob.  CS,  iii). Zadawaj pytania lub pomagaj 
im skupić się na nauczanej w pieśni doktrynie 
poprzez proste zabawy, takie jak liczenie, ile 
razy śpiewają dany wyraz lub frazę (zob. luty, 
Wskazówki dla przywódczyni ds. muzyki).

  Śpiewając, dzieci składają świadectwo (styczeń, 
tydzień 1.). Przypominaj dzieciom, żeby sie-
działy wyprostowane i śpiewały najlepiej, jak 
potrafi ą. Mów dzieciom komplementy i 
podziękuj im, kiedy dobrze śpiewają.

     Korzystaj z preludium muzycznego, aby wnieść atmosferę oddawania 

czci i zaprosić Ducha
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  Angażuj dzieci w wybieranie pieśni do powtó-
rzenia. Na przykład, rozdaj wszystkim dzieciom 
serca z papieru i poproś, żeby napisały na nich 
swoje imię i ulubioną pieśń Organizacji Podsta-
wowej. Włóż serca do pojemnika z napisem 
„Pieśni serca” i poproś, żeby dzieci wybrały 

kilka pieśni do zaśpiewania. Powiedz dzieciom, 
że pieśni Organizacji Podstawowej mogą być 
źródłem pocieszenia, przewodnictwa i 
natchnienia oraz że możemy je śpiewać prawie 
zawsze i wszędzie.

Ćwicz w domu
Aby skutecznie nauczać danej 
pieśni, musisz sama ją znać. 

Ćwicz w domu, abyś nie musiała 
patrzeć do książki, tylko na 

dzieci, w czasie gdy je nauczasz.

    W jaki sposób nauczać pieśni

  Kiedy planujesz, w jaki sposób będziesz 
nauczać danej pieśni, zadaj sobie następujące 
pytania: W jaki sposób mogę przykuć uwagę 
dzieci? Jakie mogę zadać pytania, żeby pomóc 
dzieciom zrozumieć przesłanie ewangelii 
zawarte w pieśni? Jakie mogę złożyć świade-
ctwo, aby wzmocnić dzieci? (Zob.  CS,  300).

  Zawsze śpiewaj dzieciom słowa nowej pieśni 
— zamiast je tylko czytać lub recytować. To 
pomaga dzieciom połączyć melodię ze sło-
wami. Dzieci uczą się danej pieśni, słuchając 
i śpiewając ją nieustannie. Nie muszą czytać, 

żeby nauczyć się pieśni. Na przykład, możesz 
poprosić dzieci, żeby były twoim echem. 
Dotknij swojego ucha i poproś dzieci, żeby 
posłuchały krótkiej frazy albo wersu, kiedy 
śpiewasz. Potem daj im znak, kiedy jest ich 
kolej, żeby ci odpowiedziały, śpiewając ten sam 
wers. Zaśpiewajcie w ten sposób dwa wersy, a 
potem powtarzajcie je, aż dzieci będą je znały. 
Powtórzcie to z kolejnymi dwoma wersami 
(a potem z następnymi dwoma i tak dalej), 
aż dzieci nauczą się całej piosenki.

    Powtarzajcie pieśni dla nauki i zabawy

    Używaj muzyki do angażowania dzieci oraz stosuj odpowiednie do 

niej ruchy

  Stosowanie ruchu podczas śpiewania może 
pomóc dzieciom szybciej nauczyć się pieśni. 
Może także skupiać ich uwagę. Upewnij się, że 
ruchy, które stosujesz do pieśni o charakterze 
świętym, są właściwe. Proste gesty rąk dla 
kluczowych słów lub fragmentów mogą być 
odpowiednie dla niemal każdej pieśni (zob. 
styczeń, Wskazówki dla przywódczyni ds. 
muzyki). Na przykład, śpiewając „I Feel My 
Savior’s Love” ( CS,  74–75), powiedz dzieciom, 
żeby za każdym razem, kiedy śpiewają słowo 
 miłość,  położyły rękę na sercu.

  Wiele pieśni połączonych z zabawą znajduje się 
w  Children’s Songbook.  Ciesz się nimi, a dzieci 

też znajdą w nich radość. Na przykład:

    •   Zaśpiewaj z dziećmi „Head, Shoulders, 
Knees, and Toes” ( CS,  275) w zwykłym tem-
pie, a potem poproś je, żeby dotrzymywały 
ci kroku w miarę, jak śpiewasz piosenkę 
coraz szybciej.

    •   Zaśpiewaj „I Hope They Call Me on a Mission” 
( CS,  169). Poproś młodsze dzieci, żeby naśla-
dowały jeźdźca na koniu, niosącego Księgę 
Mormona ludziom, którzy mieszkają w odleg-
łym miejscu. (Mogą również naśladować 
kogoś lecącego samolotem albo jadącego 
trzęsącym pociągiem).     

Wskazówka: Efek-
tywne korzystanie z 
muzyki zaprosi Ducha. 
Kiedy skończysz śpie-
wać pieśń, przypomnij 
dzieciom, że jeśli czują 
miłość i spokój, to zna-
czy, że Duch Święty 
pomaga im rozpoznać 
prawdę.

Zapoznaj się 

z pieśnią: Ćwicz, 

ćwicz i jeszcze 

raz ćwicz.

Zadaj sobie 

pytania:

 1.  W jaki sposób 
mogę przykuć 
uwagę dzieci?

 2.  Jakie mogę zadać 
pytania, żeby 
pomóc dzieciom 
zrozumieć prze-
słanie ewangelii 
zawarte w pieśni?

 3. Jakie mogę zło-
żyć świadectwo, 
aby wzmocnić 
dzieci?

Mój plan 

nauczania pieśni
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Ja wiem, ˝e mój Pan kocha mnie
S∏owa i muzyka: 

Tami Jeppson Creamer i Derena Bell

Copyright © 2002 Tami Jeppson Creamer i Derena Bell. Wszelkie prawa zastrze˝one. 
PieÊƒ ta mo˝e byç powielana na potrzeby KoÊcio∏a lub na u˝ytek domowy, bez prawa sprzeda˝y. 

Informacja ta musi znajdowaç si´ na ka˝dym egzemplarzu.

W skupieniu  = 120–132C
! Y 34 : B C B C C C C BB C C C C C C COB B

1. GdzieÊ w pi´ - knej kra - i - nie, lecz
2. W pi-́ knej kra - i - nie dziÊ

# Y 34 : Cmp B C B C C C OB OB OB OB OB

! Y C C C OB C C C CC C C C B CC BB OB
da - wno ju˝ tak, Dzie - ci o - ble - g∏y Je - zu - sa.
przy- sz∏o mi ˝yç, U - cz´ si´ na - uk Je - zu - sa.

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

! Y C C C C C C C C C OB OB C C C C C COB OB B OB OB
On b∏o - go - s∏a - wi∏ je, da∏ wie -dzy blask, Z o - czu p∏y - n´ - ∏y Mu
Przy- k∏ad ro - dzi - ców i przy - wó - dców mych Dro - g´ o - Êwie - tla co

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

! Y OB B C C C C C C C C C C OB OBOB B
∏zy. T´ mi - ∏oÊç, co czu∏ do ma - lu - szków tych,
dnia. Zba - wca z mi - ∏o - Êcià przy - tu - la mnie,

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

Wiem, ˝e ma dla mnie te˝. Choç na ko - la - nach nie
Do - ty - ku czu - j´ ˝ar. Co dzieƒ w Êlad za Nim iÊç

# Y OB OB BB C BB C B C C B C B
Copyright @ 2002 by Tami Jeppson Creamer and Derena Bell. All rights reserved. 

This song may be copied for incidental, noncommercial home and church use. This notice must be included on each copy made.

Ja wiem, że mój Pan kocha mnie

Copyright © 2002 Tami Jeppson Creamer i Derena Bell. Wszelkie prawa zastrzeżone. Pieśń ta może być powielana na potrzeby Kościoła 

lub na użytek domowy, bez prawa sprzedaży. Informacja ta musi znajdować się na każdym egzemplarzu.
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! Y C C C B C C C C C C C OB C C CB OB OB
sia - d∏em tam Mu, To dla mnie pra - wdzi - wy jest.
b´ - d´ tam, gdzie Dom Oj - ca mo - je - go jest.

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

! Y OB OB BB C OB OB CC CC CC B COB
On ˝y - je — wiem! Wie - rny

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

! Y B C BB CC OB OBY OB OB B COB OB
za - wsze b´ - d´ tu. Swe se - rce

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

! Y 1. :B C BB C C C C C C C C B S S C CB
da - j´ Mu. Ja wiem, ˝e mój Pan ko - cha mnie.

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

Ja wiem, ˝e mój Pan ko - cha mnie.

# Y OB OB OB C C C OB
¯

p
OBOB OB
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