
  Zarys Wspólnej Nauki na rok 2012

  Wybierz dobro
  „Wybierzcie sobie dzisiaj, komu będziecie służyć: […] 

lecz ja i mój dom służyć będziemy Panu ( Ks. Jozuego 24:15 ).  



II

    Wskazówki dotyczące Wspólnej 
Nauki i prezentacji dziecięcej na 
spotkaniu sakramentalnym
     Drogie Członkinie Prezydiów Organizacji Podstawowych oraz 

Przywódczynie ds. muzyki:

  Tego roku macie możliwość nauczać dzieci wybierania dobra. Nauka dokonywania dobrych 
wyborów jest istotną częścią planu naszego Ojca Niebieskiego przygotowanego dla nas i przy-
niesie ona wiele błogosławieństw. Kiedy będziecie nauczać z modlitwą lekcji zawartych w tym 
zarysie, starajcie się o towarzystwo Ducha Pana. Jeśli będziecie tak czynić, dzieci nauczą się, że 
mogą otrzymywać pomoc w dokonywaniu wyborów poprzez naśladowanie przykładu Jezusa 
Chrystusa, przestrzeganie zasad ewangelii i słuchanie podszeptów Ducha Świętego. Wybieranie 
dobra pomoże dzieciom pozostać na ścieżce powrotnej do naszego Ojca Niebieskiego.

  Doceniamy Waszą oddaną służbę, kiedy kochacie i nauczacie cenne dzieci w Waszej Organizacji 
Podstawowej. Modlimy się za Was i wiemy, że Pan będzie błogosławił Waszą służbę w tym waż-
nym powołaniu.

  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 przeprowadzeniu 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 przygotowu-
jesz się do lekcji, módl się 
o przewodnictwo i staraj 
się wzmacniać swoje świa-
dectwo na temat zasad, 
których będziesz nauczać. 
To pomoże ci nauczać po-
przez Ducha.

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

     1.    Przedstaw doktrynę.  Jasno przedstaw dok-
trynę, której dzieci będą się uczyć. Rozważ, 
w jaki sposób zrobisz to słownie i wizualnie. 

(Kilka przykładów znajdziesz w lekcjach na 
trzeci tydzień maja i drugi tydzień sierpnia).

     2.    Wzmocnij zrozumienie.  Zapewnij dzieciom 
możliwość zdobywania głębszego zrozumienia 
doktryny poprzez stosowanie różnorodnych 
metod nauczania, które angażują je w proces 
uczenia się, jak na przykład: śpiewanie pieśni, 
odgrywanie ról lub czytanie 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 na temat 
danej doktryny lub sta-
wiać sobie cele z nią 
związane.

    Ta broszura zawiera pro-
gram pełnych lekcji na 
niektóre tygodnie roku. 

Na lekcje w pozostałych tygodniach dostarcza 
jedynie pomysłów. Uzupełnij je własnymi propo-
zycjami. Możesz czerpać pomysły, czytając inne 
lekcje zawarte w tej broszurze. Kiedy wypada 
piąta niedziela miesiąca, wykorzystaj czas na 
przypomnienie poprzednich lekcji. Duch Święty 
może pokierować tobą, gdy będziesz planować i 
przygotowywać zabawy do lekcji.

  Dostępne w Interne-

cie:  Informacje, pomoce 
wizualne i materiały 
źródłowe wymienione w 
tej broszurze są dostępne 
w Internecie w części 
Serving in the Church na 
stronie LDS.org. 

 Każdego tygodnia planuj, 

w jaki sposób (1) przedstawisz 

doktrynę dzieciom, 

(2) pomożesz im ją zrozumieć i 

(3) zastosować w ich życiu. 
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  Źródła:  Dodatkowe 
pomoce dydaktyczne, 
takie jak kolorowanki, 
opowiadania i pomysły na 
zabawy, możesz znaleźć 
w czasopismach  Friend , 
 Liahona , podręczniku 
dla żłobka i w  Albumie 
Ewangelia  w malarstwie. 
Korzystaj z tych pomocy 
w celu uzupełniania 
swoich lekcji. Poszukaj 
także spisu materiałów 
źródłowych dotyczących 
szczególnych tematów 
ewangelii w czasopiśmie 
 Friend  oraz na stronie 
friend.lds.org. Materiały 
te można wydrukować 
i wykorzystać w trakcie 
nauczania dzieci. 

  Przygotowanie:  Pod-
czas gdy przygotowujesz 
się do zajęć Wspólnej 
Nauki, módl się o prze-
wodnictwo i postaraj się 
o wpływ Ducha. Kiedy 
przygotowujesz się i 
nauczasz z Duchem, On 
potwierdzi prawdziwość 
tego, czego uczysz. (Zob. 
 NNMWP,  13). 

      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 zawiera wska-
zówki dotyczące korzystania z ilustracji. Ilustracje 
możesz znaleźć w  Albumie Ewangelia w malarstwie,  
Zestawie Ewangelia w malarstwie, zestawach ilu-
stracji dołączonych do podręczników Organizacji 
Podstawowej oraz w czasopismach kościelnych i na 
stronie   images   .lds   .org  .

    Program nauczania na rok 2012

   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 4 

    Podstawowy program nauczania

  Promyczki:  Organizacja Dzieci (Podstawowa) 1;  
WS 4–7:  Organizacja Dzieci (Podstawowa) 2;  
Dzielni 8–11:  Primary 4           

  Kiedy będziesz przygotowywać lekcje, współ-
pracuj z przywódczynią ds. muzyki. Śpiewanie 
pieśni pomoże w umacnianiu nauczanych przez 
ciebie 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 przemawia-
jących gości do uczestniczenia w zajęciach Orga-
nizacji Podstawowej. Zanim zaprosisz do udziału 
poszczególne osoby, musisz otrzymać zgodę swo-
jego biskupa lub prezydenta gminy.

  Do każdej lekcji dołączono kilka wskazówek, 
które pomogą ci w doskonaleniu umiejętności 
nauczania. Lekcje zawierają również ilustracje, 
dzięki którym będziesz mogła zobaczyć, jak 
wygląda dana zabawa. Rozwijanie umiejętności 
nauczania jest ważne, jednakże tym, co zaprosi 
Ducha, by potwierdził prawdziwość tych nauk w 

sercach dzieci, jest twoje własne przygotowanie 
duchowe oraz świadectwo.

    Śpiewanie

  Muzyka w Organizacji Podstawowej powinna 
tworzyć atmosferę pełną czci, nauczać ewangelii 
oraz pomagać dzieciom w odczuwaniu wpływu 
Ducha Świętego i radości, którą daje śpiewanie. 
20 minut Wspólnej Nauki należy poświęcić 
na śpiewanie i nauczanie muzyki. Tym samym 
zapewnisz sobie wystarczającą ilość czasu, aby 
nauczyć nowej pieśni i pomóc dzieciom w odczu-
waniu radości, jaką daje śpiewanie.

  W tej broszurze znajduje się również nowa pieśń 
dla dzieci do nauki na ten rok (zob. str. 28). Bro-
szura zawiera także rozdział zatytułowany „Jak 
posługiwać się muzyką w Organizacji Podstawo-
wej” (zob. str. 26–27) oraz dodatkowe pomysły 
na to, jak nauczać dzieci pieśni (zob. str. 9, 17).

     Wskazówki dotyczące prezentacji na spotkaniu sakramentalnym

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

  Zaplanuj prezentację dziecięcą opartą na comie-
sięcznych tematach Wspólnej Nauki. Przez cały rok 
przechowuj notatki z przemówień i doświadczeń 

poszczególnych dzieci, w celu ewentualnego wyko-
rzystania ich podczas prezentacji. Kiedy planujesz, 
czym dzieci mogłyby podzielić się z zebranymi, 
w zakresie tego, czego się nauczyły w ramach te-
gorocznego tematu, pomyśl, w jaki sposób mogą 
pomóc zebranym, by skupili się na doktrynach 
ewangelii nauczanych przez dzieci. Członek rady 
biskupiej może zakończyć spotkanie krótkimi 
uwagami.

  Podczas przygotowywania prezentacji pamiętaj o 
następujących wskazówkach:

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

    •    Pomoce wizualne, kostiumy 
oraz prezentacje medialne nie 
są stosowne podczas spotkań 
sakramentalnych.
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Styczeń      Wolna wola jest darem, który 
umożliwia nam dokonywanie 
własnych wyborów
  „Wolno więc ludziom […] wybrać wolność i życie wieczne dzięki wielkiemu 
wstawiennictwu za wszystkich ludzi” ( 2   Nefi  2:27 ).
  Uzupełnij znajdujące się tutaj pomysły własnymi propozycjami. Każdego tygodnia planuj, w jaki 
sposób (1) przedstawisz doktrynę dzieciom, (2) pomożesz im ją zrozumieć i (3) zastosować w 
ich życiu.  Zadaj sobie pytanie: „Jakie zajęcia pomogą dzieciom się uczyć i jak mogę pomóc 

im odczuwać Ducha?” 

     Tydzień 1. i 2.: Wolna wola jest darem, który umożliwia nam dokonywanie 
własnych wyborów.

Przedstaw doktrynę  (zabawa w odgadywanie):   
Powiedz dzieciom, że masz jakieś słowo na myśli 
i daj im wskazówki, aby odgadły to słowo. Poproś 
ich o podniesienie ręki, kiedy będą znały odpo-
wiedź. Wśród podpowiedzi mogą się znaleźć te 
podane poniżej: Mieliśmy ją przed przyjściem na 
ziemię. Jest darem od naszego Ojca Niebieskiego. 
Jest ważną częścią planu przygotowanego dla nas 
przez Ojca Niebieskiego. Szatan chciał ją nam 
odebrać. Korzystamy z niej, dokonując wyborów. 
Jest to dar, który umożliwia nam samodzielne 
dokonywanie wyborów. Zaczyna się na literę  W.  
Kiedy dzieci odgadną to słowo, powiedzcie razem: 
„Wolna wola jest darem, który umożliwia nam sa-
modzielne dokonywanie wyborów”.

   Wzmocnij zrozumienie  (lekcja poglądowa z 
dyskusją):   Pokaż dzieciom kij, na którego jednym 
końcu jest napisane  wybór  a na drugim —  kon-
sekwencje . Wyjaśnij, że konsekwencje to coś, co 
dzieje się naturalnie i jest następstwem naszych 
wyborów; na przykład, jeżeli zdecydu-
jemy się ćwiczyć 

grę na instrumencie 
muzycznym, będziemy w tym lepsi, albo jeśli 

dotkniemy ognia, poparzymy się. Podnieś kij i 
pokaż dzieciom, że za każdym razem, kiedy go 

podnosimy, zarówno dokonujemy wyboru, jak 
i ponosimy konsekwencje tego wyboru. Poproś 
starsze dziecko o przeczytanie  2   Nefi  2:27 . Niech 
reszta dzieci słucha i dowie się, jakie są konse-
kwencje dokonywania dobrych wyborów (wolność 
i życie wieczne) oraz jakie są konsekwencje doko-
nywania złych wyborów (niewola i nieszczęście). 
Narysuj na tablicy prosty schemat podobny do 
tego, który jest przedstawiony tutaj.

   
   Pomóż dzieciom zrozumieć, że dobre wybory pro-
wadzą nas do wolności i szczęścia, a złe wybory — 
do niewoli i nieszczęścia.

  Poproś dwoje dzieci o podejście do przodu i niech 
każde z nich trzyma za jeden koniec kija. Poproś 

dziecko trzymające ko-
niec z napisem „wybór” 
o podanie przykładu 
dobrego wyboru (na 

przykład, bycie uprzejmym dla innych). 
Poproś drugie dziecko o opisanie możliwych kon-
sekwencji tego wyboru (na przykład, zawieranie 
trwałych przyjaźni). Powtórz tę zabawę z kilkor-
giem innych dzieci.

Wolna wola DOBRY
Wolność i szczęście

ZŁY Niewola i cierpienie

 Pieśń: „Bóg Ojcem 

mym”

   (strona 28 tego zarysu)

Korzystanie z pism 

świętych:  Ważne jest, 
żeby dzieci uczyły się 
prawd ewangelii z pism 
świętych. Aby znaleźć po-
mysły na nauczanie dzieci 
historii z pism świętych, 
zob.  NNMWP,  str. 59. 

  Wspomagaj naukę 
dzieci przez 

powtarzanie. 
Zachowaj kij z 

napisami „wybory 
i konsekwencje”. 

Będą inne okazje do 
używania go w czasie 
zajęć Wspólnej Nauki 

przez cały rok.  

wyborów; na przykład, jeżeli zdecydu-
jemy się ćwiczyć 

grę na instrumencie 
muzycznym, będziemy w tym lepsi, albo jeśli 

dotkniemy ognia poparzymy się Podnieś kij i

przykład, bycie
Poproś drugie dzieck
sekwencji tego wybo
trwałych przyjaźni).

WYBÓR

KONSEKWENCJE
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  Lekcje poglądowe  
„[łączą] niewidzialną 
ideę […] z jakimś na-
macalnym przedmiotem, 
który uczniowie znają, a 
wówczas [budują] na tej 
wiedzy” (Boyd   K. Packer, 
w:  NNMWP,  str. 171). 

Wzmocnij zrozumienie  (poznawanie historii 
z pism świętych):   Podczas lekcji w pierwszych 
dwóch tygodniach tego miesiąca nauczaj kilku 
historii z pism świętych, które obrazują to, jak 
dokonywanie dobrych wyborów prowadzi do wol-
ności i szczęścia i jak dokonywanie złych wyborów 
prowadzi do niewoli i cierpienia. Opowiadane 
przez ciebie historie mogą obejmować historię o: 
Zbawicielu i Szatanie (zob.  Mojżesz 4:1–4 ); Nefi m, 
Lamanie i Lemuelu (zob.  1   Nefi  2–4, 7, 18 ); Sza-
drachu, Meszachu i Abed-Nego (zob.  Ks. Daniela 3 ) 
lub o Almie i królu Noe (zob.  Mosjasz 17–19 ). 
Po nauczaniu danej historii, poproś dwoje dzieci 
o chwycenie jednego z końców kija z „wyborami 
i konsekwencjami”. Poproś jedno dziecko o wy-
jaśnienie, jakiego wyboru dokonali bohaterowie 
tej historii, a drugie dziecko o wyjaśnienie konse-
kwencji tego wyboru.

Wzmocnij zastosowanie  (wysłuchanie historii):   
Umieść na tablicy ilustrację przedstawiającą 

Jezusa Chrystusa. Narysuj schody 
prowadzące do tej ilustracji. Narysuj 
patyczkowego ludzika na kartce 
papieru i umieść go na dole tych 
schodów. Opowiedz o wyborach, 
których dziecko może dokony-
wać w ciągu jednego dnia. Przy 
każdym wyborze poproś dzieci 
o wskazanie dobrego bądź złego 
wyboru poprzez wstanie, kiedy 
będzie mowa o dobrym wyborze, 
i siadanie, kiedy będzie mowa o złym. Na przy-
kład: „Ania zabrała zabawkę swojemu maleńkiemu 
bratu i ten zaczął płakać. Kiedy mama Ani zapytała 
ją, dlaczego dzidziuś płacze, Ania powiedziała, że 
nie wie”. Przy każdym dobrym wyborze, przesuń 
ludzika o jeden schodek wyżej w stronę Jezusa. 
Opowiadaj historię dalej, przedstawiając kolejne 
wybory, aż ludzik dotrze do Zbawiciela. Omówcie, 
jak dobre wybory niosą ze sobą szczęście i jak po-
magają nam zbliżać się do Pana.

    Tydzień 3.: W życiu przedziemskim zdecydowałem się postępować 
zgodnie z planem Boga.

Wzmocnij zrozumienie  (śpiewanie pieśni):   
 Pokrótce omów następujące koncepcje, a na-
stępnie zaśpiewajcie z dziećmi związane z nimi 
pieśni: Zanim przyszedłem na ziemię, mieszka-
łem w niebie („W niebie mieszkałem” [ Liahona,  
kwiec. 1999, str. 5 w części Przyjaciel]). Zdecy-
dowałem się przyjść na ziemię i otrzymać ciało 
(„Bóg moim Ojcem jest” [ HOPDD,  str. 96–97]; 

„Mój Bóg mi dał świątynię” [ HOPDD,  str. 104]). 
Zostanę ochrzczony i otrzymam dar ducha 
 Świętego („When I Am Baptized” [ CS,  103]; „The 
Holy Ghost” [ CS,  105]). Mogę przygotować się do 
 wejścia do świątyni („I Love to See the Temple” 
[ CS,  95]; „Families Can Be Together Forever” [ CS,  
str. 188]). Zmartwychwstanę („He Sent His Son” 
[ CS,  34–35]).

    Tydzień 4.: Jezus Chrystus stworzył ziemię — miejsce, gdzie mogę 
nauczyć się dokonywania dobrych wyborów.

Przedstaw doktrynę  (lekcja poglądowa z 
dyskusją):   Pokaż dzieciom pudełko z wieloma 
kolorowymi kredkami. Pokaż im drugie pudełko z 
kredkami tylko o jednym kolorze. Zapytaj dzieci: 
„Gdybyście zamierzały pokolorować obrazek, 
które z tych pudełek wybrałybyście? Dlaczego?” 
Wyjaśnij, że posiadanie dużego wyboru jest 
błogosławieństwem. Złóż świadectwo o tym, że 
Ojciec Niebieski i Jezus Chrystus kochają nas i że 
chcą, abyśmy dokonywali właściwych wyborów.

   Wzmocnij zrozumienie  (kolorowanie  obrazka):   
Niech dzieci pokolorują kopię rysunku ze strony 
35 z podręcznika dla żłobka,  Behold Your Little 
Ones,  lub zachęć je do zrobienia podobnych 

rysunków z tymi samymi napisami. Omówcie, kto 
stworzył to, co znajduje się na ilustracji i dlaczego 
to zostało stworzone. Naucz dzieci, że Ojciec Nie-
bieski oczekuje od nas, że będziemy dbać o świat, 
który Jego Syn stworzył dla nas. Poproś dzieci, aby 
powiedziały, w jaki sposób mogą dbać o ziemię i 
stworzenia znajdujące się na niej. Zachęć dzieci, 
aby zabrały swoją ilustrację do domu i poprosiły 
rodziców o zrobienie z niej książeczki.              

  Za pomocą kredek świecowych bądź 
ołówkowych, różnorakich owoców lub 

jakichkolwiek innych przedmiotów, z którymi 
dzieci są zaznajomione, możesz zademonstrować 

koncepcję tego, że możliwość dokonywania 
wyborów jest błogosławieństwem.  
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Luty      Kiedy wybieramy dobro, 
jesteśmy błogosławieni
  „Jeśli więc przestrzegacie Jego przykazań, błogosławi wam i szczęści” ( Mosjasz 2:22 ).
  Uzupełnij znajdujące się tutaj pomysły własnymi propozycjami. Każdego tygodnia planuj, w jaki 
sposób (1) przedstawisz doktrynę dzieciom, (2) pomożesz im ją zrozumieć i (3) zastosować w 
ich życiu.  Zadaj sobie pytanie: „Jakie zajęcia pomogą dzieciom w nauce i jak mogę pomóc 

im odczuwać Ducha?” 

     Tydzień 1.: Noe został pobłogosławiony za to, że wybrał dobro.

   Przedstaw doktrynę  (zabawa w dopasowy-
wanie):   Narysuj na tablicy w prosty sposób arkę. 
Przygotuj kilka zestawów po dwa identyczne 
obrazki ze zwierzętami. Daj po jednym obrazku 
każdemu z dzieci. Poproś dzieci, aby wstały i 
wydały dźwięk charakterystyczny 
dla zwierzęcia na ich obrazku, 
a następnie nasłuchiwały po-
dobnego dźwięku wydawanego 
przez kogoś innego. Kiedy 
dzieci z takimi samymi obraz-
kami odnajdą siebie nawzajem, 
poproś, aby stały obok siebie aż 
do momentu, gdy wszystkie zwierzątka zostaną 
dopasowane. Poproś dzieci, aby podeszły w pa-
rach do rysunku z arką i położyły na nim swoje 
obrazki. Zapytaj dzieci: „Którego proroka Pan po-
prosił o zgromadzenie zwierząt w arce?” Zaznacz, 
że zebranie tak wielu zwierząt do arki było praw-
dopodobnie trudnym zadaniem, ale Noe wybrał 
posłuszeństwo przykazaniu Pana.

   Wzmocnij zrozumienie  (czytanie fragmen-
tów z pism świętych):   Pokaż dzieciom obrazek 

przedstawiający Noego, który naucza ewangelii, 
i przeczytaj  Mojżesz 8:20 . Zapytaj dzieci, dlaczego 
według nich ludzie nie słuchali Noego. Podziel 
tablicę na dwie części i napisz poniższe pytania 
po jednej stronie a odnośniki do pism świętych w 

dowolnej kolejności — po drugiej. Co 
Pan zamierzał zrobić, aby znisz-

czyć niegodziwych? ( I Ks. Moj-
żeszowa 6:17 ). Co kazał zrobić 
Noemu, aby ten uratował swoją 
rodzinę? ( I Ks. Mojżeszowa 
6:18 ). W jaki sposób Noe wy-
brał dobro? ( I Ks. Mojżeszowa 

7:5 ). Poproś dzieci, aby przeczytały te fragmenty w 
piśmie świętym i odpowiedziały, który z nich od-
powiada na dane pytanie. Pokaż dzieciom obrazek 
przedstawiający Noego budującego arkę. Wyjaśnij, 
że czasem trudno jest wybierać dobro. Zapytaj: 
„W jaki sposób Noe został pobłogosławiony za to, 
że wybrał dobro?” Zachęć dzieci, aby powiedziały, 
w jaki sposób one zostaną pobłogosławione, jeśli 
będą wybierały dobro.

    Tydzień 2.: Uczniowie Jezusa zostali pobłogosławieni, wybierając dobro.

   Wzmocnij zrozumienie  (czytanie fragmentów z 
pism świętych, kolorowanie obrazków i używanie 
kukiełek):   Przeczytaj razem z dziećmi poniższe 
opisy tego, w jaki sposób uczniowie Jezusa wy-
bierali dobro:  Ew. Łukasza 10:38–42  (Maria); 
 Ew. Mateusza 4:18–20  (Piotr i Andrzej);  Dzieje 
Apostolskie 9:1–9, 17–20  (Paweł). Omów 
niektóre z błogosławieństw, jakie ludzie ci 
otrzymali za wybieranie dobra. Narysuj 

 Pieśń: „Naucz mnie 

chodzić ze światłem”

   ( HOPDD,  str. 102)

  

  Cześć:  Dzieci mogą się 
uczyć poprzez zabawy i 
ruch, a mimo tego zacho-
wać atmosferę czci. „At-
mosfera czci […] nie jest 
jednoznaczna z absolutną 
ciszą” (Boyd   K. Packer, 
„Reverence Invites Revela-
tion”,  Ensign,  list. 1991, 
str. 22). 

  Fragmenty lekcji mogą zostać 
zainscenizowane przy użyciu 

prostych kukiełek. Są one cennym 
narzędziem służącym pokreśleniu 

głównej myśli lekcji i zwróceniu 
uwagi dzieci (zob.  NNMWP,  

str. 164–165).  

 Kliknij tutaj, aby pobrać rysunki. 
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  Wypowiadanie dok-

tryny:  W tym miesiącu 
dzieci będą poznawać 
różne przykłady z pism 
świętych ilustrujące 
doktrynę, zgodnie z 
którą, wybierając dobro, 
jesteśmy błogosławieni. 
Możesz zachęcić dzieci 
do wypowiadania słów : 
„Kiedy wybieramy dobro, 
jesteśmy błogosławieni” 
— na początku każdej 
lekcji. 

kilka postaci dla wszystkich dzieci (lub wykorzy-
staj rysunki postaci z pism świętych znajdujące się 
w części „Funstuf” na str. 35 styczniowego wyda-
nia czasopisma  Friend  z 2006 r. i str. 31 lutowego 
wydania  Friend  z 2006 r.). Niech dzieci pokolorują 
te rysunki, wytną je i zrobią z nich kukiełki przy-
czepione do patyka lub papierowej torby. Poproś, 
aby dzieci jeszcze raz opowiedziały te historie 
przy użyciu kukiełek. Na przykład: „Mam na imię 
Paweł. Kiedyś prześladowałem tych, którzy naśla-
dowali Jezusa. Widziałem w wizji Jezusa. Poprosił 

mnie, abym przestał Go prześladować. Postanowi-
łem podążać za Jezusem i byłem misjonarzem do 
końca swojego życia”.

   Zachęcaj do stosowania  (omawianie historii 
z pism świętych):   Poproś, aby dzieci jeszcze raz 
opowiedziały te historie przy użyciu kukiełek — 
swoim rodzinom w domu. Zachęć je, aby opisały 
członkom swoich rodzin to, w jaki sposób przed-
stawione postacie wybrały dobro i jak zostały po-
błogosławione. Zapytaj dzieci, jak mogą wybierać 
dobro w ciągu następnego tygodnia.

    Tydzień 3.: Nefi został pobłogosławiony za to, że wybrał dobro.

Wzmocnij zrozumienie  (udział w insceni-
zacji):   Niech dzieci odegrają scenki obrazujące 
posłuszeństwo Nefi ego wobec swojego ojca i 
Pana (poszukaj przykładów w:  1   Nefi  16:18–24, 
30–32 ;  1   Nefi  17:8, 17–18, 48–53 ;  1   Nefi  18:9–21 ). 
Możecie wykorzystać do tego proste kostiumy i 
rekwizyty (aby dowiedzieć się więcej na temat 
inscenizacji, zobacz  NNMWP,  str. 175–176). 

Przeczytajcie wspólnie słowa Nefi ego znajdujące 
się w  1   Nefi  17:3 .

   Zachęcaj do stosowania  (śpiewanie pieśni):   
Pokaż dzieciom kij z „wyborami i konsekwen-
cjami”, którego używałaś w styczniu i poproś je o 
opowiedzenie tego, co zapamiętały na temat wy-
borów i konsekwencji. Powiedz im, że wiele bło-
gosławieństw, które otrzymujemy, są następstwem 
naszych dobrych wyborów. Poproś dzieci, aby 
zastanowiły się nad tym, w jaki sposób mogą na-
śladować Nefi ego i dokonywać dobrych wyborów. 
Niech dzieci śpiewają „Nephi’s Courage” [„Odwaga 
Nefi ego”] ( CS,  120–121) i przekazują sobie kij z 
„wyborami i konsekwencjami” w trakcie śpiewa-
nia. Zatrzymaj muzykę w dowolnym momencie. 
Kiedy muzyka ucichnie, poproś dziecko trzymające 
kij, aby powiedziało o jednym dobrym wyborze, 
którego może dokonać. Niech dziecko przekaże 
kij innemu dziecku, a ono niech na twoją prośbę 
podzieli się błogosławieństwem, jakie płynie z do-
konania tego dobrego wyboru. Powtórzcie zabawę 
tyle razy, na ile czas pozwoli.

    Tydzień 4.: Członkowie Kościoła w dzisiejszych czasach są błogosławieni 
za wybieranie dobra.

Wzmocnij zrozumienie  (opowiadanie historii):   
Poproś kilkoro rodziców lub dziadków dzieci 
w twojej Organizacji Podstawowej, aby opowie-
dzieli o tym, jak oni sami bądź ich przodkowie 
wybierali dobro. Mogą to być historie o tym, jak 
postanowili przystąpić do Kościoła. Zanim za-
czną opowiadać, za każdym razem poproś dzieci, 
aby słuchały tego, w jaki sposób ci członkowie 

Kościoła wybierali dobro i jak byli za to błogo-
sławieni. Po każdej historii poproś dzieci, aby 
powiedziały, w jaki sposób członkowie ci zostali 
pobłogosławieni za wybieranie dobra. Możesz 
poprosić dzieci o zilustrowanie na kartce tych 
opowiadań w trakcie słuchania, a następnie poka-
zanie swoich rysunków innym dzieciom w Orga-
nizacji Podstawowej i w domu.            

  Pomoce wizualne mogą wspomagać proces 
nauki. Niech będą one proste. Dzięki temu dzieci 
będą skupiać się na przesłaniu lekcji zamiast na 
pomocy wizualnej.  

 Kliknij tutaj, by pobrać kukiełki 
do przyklejenia na patyki. 
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     Żyjący prorocy nauczają 
mnie wybierać dobro
  „Zapamiętaj to, mój synu, i nabieraj mądrości w swych młodych latach, w młodości 
naucz się przestrzegać przykazań Boga” ( Alma 37:35 ).
  Uzupełnij znajdujące się tutaj pomysły własnymi propozycjami. Każdego tygodnia planuj, w jaki 
sposób (1) przedstawisz doktrynę dzieciom, (2) pomożesz im ją zrozumieć i (3) zastosować w 
ich życiu.  Zadaj sobie pytanie: „Jakie zajęcia pomogą dzieciom w nauce i jak mogę pomóc 

im odczuwać Ducha?” 

     Tydzień 1.: Bóg przemawia przez żyjących proroków.

   Przedstaw doktrynę  (demonstracja i uczenie 
się na pamięć fragmentu z pism świętych):   Poproś 
dziecko, by wyszło na przód klasy. Powiedz in-
nym dzieciom, by postępowały zgodnie z jego 
wskazówkami. Powiedz dziecku do ucha proste 
polecenia, takie jak: „Niech dzieci klasną w dło-
nie trzy razy” albo „Powiedz im, żeby wstały i 
maszerowały w miejscu”. Niech kilkoro dzieci ma 
możliwość przewodzenia. Wyjaśnij, że choć nie 
wszystkie słyszały, jak przekazywałaś polecenia, 

mogły je wypełnić, ponieważ wiedziały, kogo 
mają słuchać. Zapytaj, kogo mamy naśladować, 
żeby dowiedzieć się, czego oczekuje od nas 
 Ojciec Niebieski. Pokaż zdjęcie obecnego Prezy-
denta  Kościoła. Niech dzieci powiedzą razem: 
„Bóg przemawia poprzez żyjących proroków”. 
 Przeczytaj  Ks. Amosa 3:7  i wyjaśnij słowa, których 
dzieci nie rozumieją. Pomóż dzieciom w zapamię-
taniu tego fragmentu (zob.  NNMWP,  181–182).

    Tydzień 2.: Rada Prezydenta Kościoła i Kworum Dwunastu Apostołów 
to prorocy.

   Przedstaw doktrynę:  Napisz na tablicy: „Rada 
Prezydenta Kościoła i Kworum Dwunastu Aposto-
łów to prorocy”. Powiedz dzieciom, że w Kościele 
Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich 
jesteśmy prowadzeni przez Prezydenta Kościoła, 
jego dwóch doradców w Radzie Prezydenta Ko-
ścioła i przez Dwunastu Apostołów. Wyjaśnij, że 
członkowie Rady Prezydenta Kościoła i Kworum 
Dwunastu Apostołów są prorokami.

   Zachęcaj do stosowania  (gra w dopasowywa-
nie):   Zestaw razem zdjęcia sześciu członków Rady 
Prezydenta Kościoła i Kworum Dwunastu i napisz 
ich imiona i nazwiska na osobnych kartkach. 
Umieść kartki i zdjęcia odwrócone do tablicy. Po-
proś dziecko, aby odwróciło zdjęcie, a inne dziecko 
niech odwróci kartkę z imieniem i nazwiskiem. 
Jeśli zdjęcie oraz imię i nazwisko nie pasują do sie-
bie, odłóż je na miejsce i niech dwoje innych dzieci 
dokona następnego wyboru. Jeśli kartki pasują do 
zdjęć, szepnij dwójce dzieci do ucha jedną z zasad 
ewangelii, której podany przywódca nauczał pod-
czas ostatniej konferencji generalnej (zob. ostatnie 
wydanie  Ensign  lub  Liahony  ) i poproś je, aby ode-
grały scenkę tego, jak mogą przestrzegać tej zasady. 
Niech pozostałe dzieci odgadną, co one robią.

 Pieśń: „Uczciwie żyj”

   ( HOPDD,  str. 108)

  

  Zadawaj pytania:  Pyta-
nia mogą zachęcać dzieci 
do udziału i dyskusji. 
Zadawaj pytania, aby móc 
ocenić, czy dzieci rozu-
mieją nauczaną doktrynę i 
aby skłonić je do zastano-
wienia (zob.  NNMWP,  
str. 73). Na przykład mo-
żesz zadać pytania, takie 
jak: „W jaki sposób Ojciec 
Niebieski przemawia do 
członków Kościoła?” i 
„W jaki sposób zostałeś 
pobłogosławiony z po-
wodu tego, że podążasz za 
wskazówkami proroka?” 

Marzec
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  Wskazówka:  Zastanów 
się, jak możesz poinfor-
mować dzieci i rodziców o 
materiałach dostępnych na 
stronie conferencegames 
.lds.org. 

  Powtarzanie:  Dzieci 
uczą się przez powtarza-
nie. W tygodniach 2. i 3. 
będziesz nauczać dzieci 
tej samej doktryny — 
na różne sposoby. To 
umożliwi im lepsze jej 
zrozumienie. 

Dzielenie na grupy 
pozwala na zaangażowanie 
większej liczby dzieci. 
Możesz tworzyć grupy 
na wiele sposobów. Na 
przykład możesz poprosić 
dzieci, aby pracowały 
razem w swoich grupach 
klasowych, lub możesz 
dobrać w pary dzieci 
starsze z młodszymi. Każdą 
grupą powinna opiekować 
się osoba dorosła.

    Tydzień 3.: Prorocy i apostołowie Boga przemawiają do nas podczas 
konferencji generalnej.

   Wzmocnij zrozumienie i zastosowanie 

 (gra):   Napisz na osobnych kartkach jednozda-
niowe podsumowania przesłań z ostatniej konfe-
rencji generalnej, wygłoszonych przez członków 
Rady Prezydenta Kościoła i Kworum Dwunastu. 
Umieść je na tablicy wraz ze zdjęciami przywód-
ców. Omówcie każde przesłanie. Poproś kilkoro 
dzieci, aby wyszły z klasy. Usuń jedno z przesłań 
z tablicy. Poproś dzieci, aby wróciły do klasy i 
ustalcie razem, którego przesłania brakuje. Poproś 
dzieci o wybranie pieśni Organizacji Podstawowej, 
która jest związana z tym przesłaniem i zaśpiewaj-
cie ją wspólnie. Zachęć dzieci, aby zaproponowały, 
w jaki sposób mogą zastosować to przesłanie. Po-
wtórz tę zabawę z innymi przesłaniami.

    Tydzień 4.: Kiedy postanawiam podążać za prorokiem, jestem 
błogosławiony.

Przedstaw doktrynę  (śpiewanie piosenki):   
Zaśpiewajcie pierwszą zwrotkę hymnu „Dzięku-
jemy Ci, Boże, za proroka” ( HOPDD,  str. 47–49). 
Poproś dzieci, aby, słuchając, poszukały powo-
dów, dla których podążamy za wskazówkami 
proroka. Niech dzieci powiedzą razem: „Kiedy 
postanawiam podążać za prorokiem, jestem 
błogosławiony”.

Wzmocnij zrozumienie  (inscenizowanie historii 
z pism świętych):   Opowiedz dzieciom historię o 
Eliaszu i wdowie z Sarepty (zob.  I   Ks. Królewska 
17:8–16 ) i poproś dzieci, aby zainscenizowały ją 
razem z tobą. Na przykład: „Pan powiedział pro-
rokowi Eliaszowi, aby poszedł do miasta zwanego 
Sareptą  (maszeruj w miejscu).  Kiedy dotarł do mia-
sta, zobaczył kobietę, zbierającą drewno  (udawaj, że 
zbierasz drewno).  Eliasz poprosił kobietę, aby dała 
mu coś do picia  (udawaj, że dajesz komuś napój)  i 
kawałek chleba. Kobieta powiedziała Eliaszowi, że 
ma tylko odrobinę mąki i oliwy, aby upiec chleb 
dla swojego syna  (pokręć głową odmownie).  Eliasz 
powiedział jej, aby upiekła chleb najpierw dla 
niego, a Bóg da jej więcej mąki i oliwy. Kobieta po-
słuchała Eliasza  (udawaj, że ugniatasz chleb).  Miała 
wystarczająco mąki i oliwy, aby piec chleb przez 
wiele dni  (udawaj, że jesz) ”. Powtórz tę zabawę, 
opowiadając historię o Mojżeszu i miedzianym 
wężu (zob.  IV Ks. Mojżeszowa 21:5–9 ) oraz o Ne-
fi m i mosiężnych płytach (zob.  1   Nefi  3–4 ;  5:21–
22 ). Poproś dzieci, aby opowiedziały, w jaki sposób 
ludzie z tych historii zostali pobłogosławieni dzięki 
temu, że postąpili według rady proroka.

   Zachęcaj do stosowania  (omówienie nauk pro-
roka):   Zapytaj dzieci: „Kto jest teraz prorokiem?” 
Pokaż zdjęcie obecnego Prezydenta Kościoła. Wy-
jaśnij, że został on powołany przez Boga. Niech 
dzieci przedyskutują w małych grupach, w jaki 
sposób mogą podążać za jego wskazówkami. Po-
proś kilkoro dzieci z każdej grupy, aby podzieliły 
się swoimi pomysłami. Zachęć dzieci do wybrania 
jednego sposobu, w jaki mogą podążać za wska-
zówkami proroka w ciągu tygodnia. Sporządź no-
tatkę dla przypomnienia, którą dzieci będą mogły 
zabrać do domu i podzielić się ze swoimi rodzi-
nami. Przypomnij dzieciom, że mogą słuchać słów 
proroka podczas konferencji generalnej i zachęć je 
do tego, aby oglądały i słuchały konferencji ze swo-
imi rodzinami. Tydzień po konferencji generalnej 
poproś kilkoro dzieci o podzielenie się doświadcze-
niami, które miały, słuchając proroka i podążając za 
jego wskazówkami.               

  Dostosuj zabawy do wieku i możliwości dzieci, 
które nauczasz. W zabawie z tygodnia 3., oprócz 
pisanych przesłań, możesz wykorzystać obrazki.  
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     Jezus Chrystus uczy mnie, 
bym wybierał dobro
  „Albowiem dałem wam przykład, byście i wy czynili, jak Ja wam uczyniłem” 
( Ew. Jana 13:15 ).
  Uzupełnij znajdujące się tutaj pomysły własnymi propozycjami. Każdego tygodnia planuj, w jaki 
sposób (1) przedstawisz doktrynę dzieciom, (2) pomożesz im ją zrozumieć i (3) zastosować w 
ich życiu.  Zadaj sobie pytanie: „Jakie zajęcia pomogą dzieciom w nauce i jak mogę pomóc 

im odczuwać Ducha?”  

     Tydzień 1.: Jezus Chrystus jest dla mnie doskonałym przykładem.

   Wzmocnij zrozumienie  (czytanie fragmentów 
z pism świętych i rysowanie):   Na dużej kartce pa-
pieru napisz zdanie: „Jezus Chrystus jest dla mnie 
doskonałym przykładem”. Potnij kartkę na cztery 
części, tworząc z nich proste puzzle. Napisz po 
jednym z następujących zdań na tylnej części każ-
dego fragmentu układanki:

    •   Pokazał nam sposób chrzczenia (zob.  Ew. 
 Mateusza 3:13–17 ).

    •   Okazywał miłość innym (zob.  Ew. Marka 
10:13–16 ).

    •   Wybaczał tym, którzy Go ranili (zob.  Ew. 
 Łukasza 23:34 ).

    •   Pokazał nam, jak się modlić (zob.  Ew. 
Mateusza 6:5–13 ).

    Zaśpiewajcie: „Chcę być dobry” ( HOPDD,  106–
107). Poproś dzieci, aby wyjaśniły, czego naucza 
ta piosenka. Pokaż obrazek przedstawiający Chry-
stusa i powiedz dzieciom, że On nauczał nas wiele 
poprzez Swój doskonały przykład. Podziel dzieci 
na cztery grupy i daj każdej grupie po jednym z 

puzzli oraz kilka pustych kartek. Poproś, aby ra-
zem przeczytały podany fragment z pism świętych, 
a następnie aby narysowały, w jaki sposób mogą 
naśladować przykład Chrystusa. Poproś każdą 
grupę o omówienie swojego fragmentu z pism 
świętych i rysunków oraz o umieszczenie swo-
jego fragmentu układanki na tablicy. Po ułożeniu 
wszystkich puzzli powtórzcie razem: „Jezus jest dla 
mnie doskonałym przykładem”.

    Tydzień 2. i 3.: Jezus Chrystus nauczył mnie, jak wieść prawe życie.

   Przedstaw doktrynę  (śpiewanie piosenki):   
Zaśpiewajcie: „Uczciwie żyj” ( HOPDD,  108–110) i 
poproś połowę dzieci, aby, słuchając, zastanowiły 
się, jak możemy być szczęśliwi, a drugą połowę, 
aby znalazły w pieśni to, co nam pomaga i wska-
zuje drogę. Omówcie to, czego dzieci dowiedziały 
się z piosenki.

   Wzmocnij zrozumienie  (zabawa w odgady-
wanie i czytanie fragmentów z pism świętych):   
Przygotuj paski z papieru, na których napisane są 
następujące słowa i odnośniki do pism świętych: 
 łaknąć  ( Ew. Mateusza 5:6 );  świecić  ( Ew. Mateusza 
5:16 );  miłować  ( Ew. Mateusza 5:44 ) i  modlić się  
( Ew. Mateusza 6:6 ). Pokaż obrazek przedstawiający 
Kazanie na Górze. Wyjaśnij, że Jezus wszedł na 

 Pieśń: Pieśń o Jezusie 

Chrystusie wybrana 

przez ciebie ze śpiew-

nika  Hymny oraz pieśni 

dla dzieci 
 

  Dostosuj zabawy  do 
wieku i liczby dzieci w 
twojej Organizacji Pod-
stawowej. Na przykład 
w zabawie z tygodnia 1. 
możesz przygotować 
więcej niż jeden zestaw 
puzzli, jeżeli twoja Or-
ganizacja Podstawowa 
jest duża. W przypadku 
młodszych dzieci, frag-
ment z pism świętych 
może zostać odczytany 
przez nauczyciela, który 
może również pomóc im 
w rysowaniu. 

W czasie nauczania zasad ewangelii 
pomóż dzieciom znaleźć sposoby 

zastosowania ich w życiu.

Kwiecień

ŚWIECIĆ

MIŁOWAĆ

ŁAKNĄĆ

 Kliknij tutaj, aby pobrać paski ze słowami. 
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  Poproś dzieci o przeczytanie 
na głos fragmentów z 
pism świętych. Bądź 
świadoma zdolności 

każdego dziecka i pomóż 
każdemu z nich aktywnie 
uczestniczyć w zajęciach.  

górę, aby nauczać Swoich uczniów; to, czego ich 
nauczał, jest teraz nazywane Kazaniem na Górze. 
Pokaż jeden z pasków ze słowami połowie dzieci. 
Poproś je, aby zainscenizowały to słowo, tak żeby 
pozostałe dzieci je odgadły. Przeczytajcie wspólnie 
związany z nim fragment z pism świętych. Pomóż 
dzieciom zrozumieć to, czego Chrystus nauczał i 
to, w jaki sposób możemy naśladować Jego przy-
kład. Powtórz tę czynność z innymi słowami i frag-
mentami pism świętych.

   Zachęcaj do stosowania  (omówienie studium 
przypadku):   Na czterech kartkach papieru napisz 
następujące nauki Jezusa: (1) Łaknijcie i pragnijcie 
sprawiedliwości, (2) Niech wasze światło świeci, 
(3) Kochajcie swoich wrogów, (4) Módlcie się 

do Ojca Niebieskiego. ( Jeśli nauczasz młodsze 
dzieci, możesz użyć obrazków). Rozmieść kartki 
w różnych częściach klasy. Przygotuj sytuacje do 
omówienia (zob.  NNMWP,  str. 179), które pomogą 
dzieciom w zrozumieniu tego, jak zastosować te 
nauki. Na przykład: „Ktoś w szkole dokucza ci i 
przezywa. Co byś zrobił?” Przypomnij fragmenty 
z pism świętych z opisanej wcześniej zabawy w 
odgadywanie i zaznacz, że kartki rozmieszczone w 
klasie mają związek z tymi fragmentami. Przeczytaj 
dzieciom jedną z sytuacji i poproś je, aby wstały i 
zwróciły się twarzą w stronę jednej z kartek z na-
ukami, które pomogą im wybierać dobro. Poproś 
kilkoro dzieci, żeby powiedziały, jakiego dokona-
łyby wyboru.

    Tydzień 4.: Kiedy staram się być podobny do Jezusa Chrystusa, 
czuję miłość mojego Zbawiciela.

   Wzmocnij zrozumienie  (śpiewanie pieśni i 
dokonywanie wyborów):   Zaśpiewajcie „Ja Ojca w 
niebie mam” ( HOPDD,  94–95). Wypisz kilka sytu-
acji, które pokazują, jak dziecko może podążać za 
jedną z nauk Chrystusa. Dołącz do tego fragment 
z pism świętych, w którym można znaleźć tę na-
ukę. Oto kilka przykładów:

   Sara poprosiła swoją młodszą siostrę, aby nie ko-
rzystała z jej kredek, ale jej siostra nie posłuchała. 
Aby być podobną do Jezusa, Sara może:
    a.   Zdenerwować się na swoją siostrę.
     b.   Schować swoje kredki.
     c.   Wybaczyć swojej siostrze.
   Ew. Mateusza 18:21–22 .

     Janek gra w piłkę z przyjaciółmi i zauważa, że 
chłopiec, który stoi sam, obserwuje grę. Aby być 
podobnym do Jezusa, Janek może:
    a.   Naśmiewać się z chłopca, że stoi sam.

     b.   Zignorować chłopca i dalej grać ze swoimi 
kolegami.

     c.   Zaprosić chłopca do wspólnej gry.
   Ew. Jana 13:34 .

    Poproś dziecko o przeczytanie jednej z sytuacji. 
Następnie poproś je o przeczytanie kolejno odpo-
wiedzi. Poproś pozostałe dzieci, aby wstały, kiedy 
usłyszą odpowiedź wskazującą na przykład naśla-
dowania Jezusa. Poproś kilkoro dzieci o przeczyta-
nie na głos podanego fragmentu z pism świętych i 
omówcie to, czego nauczał w nim Jezus. Omówcie, 
w jaki sposób naśladowanie przykładu Jezusa w 
tych sytuacjach może pomóc nam czuć miłość 
Zbawiciela. Powtórz zabawę przy użyciu każdego z 
przypadków.

   Zachęcaj do stosowania:  Zachęć dzieci, aby 
robiły w tym tygodniu to, czego oczekuje od nich 
Jezus. Powiedz im, że w następnym tygodniu po-
prosisz kilkoro z nich o opowiedzenie o tym, co 
robiły i w jaki sposób poczuły miłość Zbawiciela.

    Wskazówki dla przywódczyni ds. muzyki

  Aby pomóc dzieciom nauczyć się 
nowej pieśni, rozważ poniższe 
wskazówki:

    •   Poproś dzieci, aby dawały ci 
znak, kiedy usłyszą wska-
zane słowo albo żeby liczyły 
na palcach, ile razy śpiewają 
jakieś słowo. Na przykład, 
zaśpiewajcie „Bóg moim Oj-
cem jest” ( HOPDD,  96–97) i 
poproś, aby dzieci policzyły 
na palcach, ile razy śpiewają 
słowo „Ojciec”.

    •   Wybierz obrazek i słowo, 
które ilustrują każdą frazę 

w piosence i umieść je na 
kartce. Na przykład, śpiewa-
jąc „Bóg moim Ojcem jest” 
( HOPDD,  96–97), zilustruj 
frazę: „Bóg moim Ojcem jest” 
za pomocą obrazka przedsta-
wiającego ojca i słowa  Bóg.  
Kiedy dzieci śpiewają zdanie: 
„Dom i rodziców dobrych dał, 
bym mógł urodzić się”, pokaż 
obrazek przedstawiający dom 
i słowo  rodzice.  Możesz zaan-
gażować dzieci, prosząc je o 
trzymanie obrazków w trakcie 
śpiewania.                
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     Przyjmując chrzest i będąc 
konfirmowanym na członka 
Kościoła, wybieram dobro
  „Upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa 
na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego” ( Dzieje 
Apostolskie 2:38 ).
  Uzupełnij znajdujące się tutaj pomysły własnymi propozycjami. Każdego tygodnia planuj, w jaki 
sposób (1) przedstawisz doktrynę dzieciom, (2) pomożesz im ją zrozumieć i (3) zastosować w 
ich życiu.  Zadaj sobie pytanie: „Jakie zajęcia pomogą dzieciom w nauce i jak mogę pomóc 

im odczuwać Ducha?” 

     Tydzień 1.: Kiedy odpokutowuję, mogę otrzymać przebaczenie.

Wzmocnij zrozumienie  (udział w lekcji po-
glądowej):   Daj każdemu dziecku po kamyku. 
Poproś dzieci, aby włożyły kamyki do 
swoich butów, wstały i pochodziły. 
Zapytaj dzieci, jakie to uczucie 
chodzić z kamykiem w bucie. Za-
pytaj, jakie jest podobieństwo mię-
dzy tym kamykiem a grzechem. (To 
nie jest miłe uczucie; to czyni nas nie-
szczęśliwymi). Poproś, aby wyjęły kamyk 

i zapytaj, jakie jest podobieństwo między pokutą 
i otrzymywaniem przebaczenia Ojca Nie-

bieskiego a wyjmowaniem kamyka z 
buta. Wyjaśnij, że dzięki Jezusowi 
Chrystusowi możemy odpokuto-
wać i otrzymać przebaczenie na-
szych grzechów. Złóż świadectwo 

o tym, że pokuta jest wspaniałym 
błogosławieństwem od Ojca Niebie-

skiego i że czyni nas szczęśliwymi.

    Tydzień 2.: Przyjmując chrzest i będąc konfirmowanym, naśladuję 
przykład Jezusa.

Wzmocnij zrozumienie  (zabawa w zapamię-
tywanie i czytanie fragmentów z pism świętych):   
Pokaż obrazek przestawiający Jana Chrzciciela 
chrzczącego Jezusa oraz obrazek chrzczonego 
dziecka. Niech dzieci patrzą na nie przez 20 se-
kund. Następnie zasłoń obrazki i poproś dzieci, 
aby wymieniły jak najwięcej podobieństw na tych 
dwóch obrazkach. Możesz wypisać je na tablicy.

  Poproś dzieci o przeczytanie fragmentu z  Nauk 
i Przymierzy 20:72–74 , aby dowiedziały się, kto 
może chrzcić i w jaki sposób powinien być do-
konywany chrzest. Zachęć dzieci, aby podzieliły 
się tym, czego się dowiedziały. Podkreśl, że osoba 
dokonująca chrztu musi posiadać upoważnienie 
kapłańskie i że osoba chrzczona musi zostać całko-
wicie zanurzona w wodzie. Pokaż znowu obydwa 
obrazki. Zaznacz, że zarówno Jezus, jak i dziecko 
są chrzczeni przez zanurzenie przez kogoś, kto po-
siada upoważnienie kapłańskie.

   Zachęcaj do stosowania  (kolorowanie i śpie-
wanie pieśni):   Zrób dla każdego dziecka ksero 

kolorowanki ze strony 111, z podręcznika dla 
żłobka,  Behold Your Little Ones . Zaśpiewajcie pieśń 
„Mój Bóg mi dał świątynię” ( HOPDD,  104–105) 
i zachęć dzieci do tego, aby zostały ochrzczone, 
tak jak Jezus, by mogły iść do świątyni. Poproś 
dziecko, które niedawno zostało ochrzczone, aby 
opowiedziało innym dzieciom o swoim chrzcie.

 Pieśń: „Mój Bóg mi 

dał świątynię”

   ( HOPDD,  104–105)

Wskazówka:  W zaba-
wie z tygodnia 1. możesz 
również poprosić jedno 
dziecko, aby niosło torbę 
wypełnioną kamieniami, 
a następnie podkreślić, że 
pokuta jest jak wyjmowa-
nie kamieni z torby.

Maj

 Kliknij tutaj, by pobrać 
stronę z podręcznika 

dla żłobka. 
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    Tydzień 3.: Duch Święty może mi pomagać.

Przedstaw doktrynę  (lekcja poglądowa):   Po-
proś jedno dziecko, aby stanęło przy drzwiach. 
Zawiąż mu oczy i poproś je, aby spróbowało 
znaleźć swoje krzesło i usiąść na nim bez niczyjej 
pomocy. Powtórz tę zabawę, ale tym razem niech 
inne dziecko prowadzi dziecko z zawiązanymi 
oczami, kładąc rękę na jego ramieniu i prowadząc 
je. Omówcie, dlaczego dziecku było łatwiej zna-
leźć krzesło za drugim razem. Wyjaśnij, że Duch 
Święty może pomóc nam, dając nam wskazówki 

w naszym życiu. Poproś dzieci, aby powiedziały: 
„Duch Święty może mi pomagać”.

   Wzmocnij zrozumienie  (śpiewanie i zabawa w 
dopasowywanie):   Napisz na tablicy słowo  pomagać . 
Zaśpiewajcie pieśń, w której jest mowa o tym, że 
Duch Święty nam pomaga.

  Przed zajęciami w Organizacji Podstawowej przy-
gotuj 10 kartek z narysowaną 
tarczą WS [Wybierz Sprawie-
dliwość] z jednej strony. Na 
odwrocie każdej kartki napisz 
jedno z 5 zdań opisujących 
to, w jaki sposób Duch Święty 
nam pomaga:  Duch Święty 
pociesza nas, Duch Święty 
świadczy o Jezusie Chrystusie, 
Duch Święty naucza nas, Duch Święty mówi nam, co 
powinniśmy lub czego nie powinniśmy robić  i  Duch 
Święty pomaga nam czynić dobro  (niech każde zdanie 
będzie zamieszczone na dwóch kartkach). Umieść 
kartki na tablicy w przypadkowej kolejności tak, 
żeby tarcze WS były zwrócone w stronę dzieci. Po-
proś dziecko o odwrócenie jednej z kartek. Wypo-
wiedzcie razem słowa znajdujące się na odwrocie. 
Wybierz inne dziecko, aby odwróciło następną 
kartkę i spróbowało znaleźć taki sam napis. Wypo-
wiedzcie razem słowa znajdujące się na odwrocie. 
Jeśli kartki pasują do siebie, zdejmij je z tablicy. 
Jeśli nie pasują, umieść je tam z powrotem. Powta-
rzajcie tę czynność tak długo, aż wszystkie kartki 
zostaną dopasowane.

   Zachęcaj do stosowania  (omawianie frag-
mentów z pism świętych):   Podziel dzieci na grupy. 
Przydziel każdej z grup po jednym z poniższych 
fragmentów z pism świętych:  Ew. Jana 14:26 ;  Ew. 
Jana 15:26 ;  2   Nefi  32:5 ;  NiP 11:12 . Poproś każdą 
grupę o przeczytanie swojego fragmentu i omówie-
nie jego znaczenia. Zachęć dzieci i ich nauczycieli 
do podzielenia się swoimi doświadczeniami zwią-
zanymi z odczuwaniem wpływu Ducha Świętego.

    Tydzień 4.: Kiedy przyjmuję sakrament, odnawiam swoje 
przymierza chrztu.

Wzmocnij zrozumienie  (omawianie przy-
mierzy i czytanie fragmentów z pism świętych):   
Wyjaśnij, że przymierze jest świętą obustronną 
obietnicą pomiędzy nami a Ojcem Niebieskim; 
my zobowiązujemy się do robienia pewnych 
rzeczy i jeśli tego dotrzymamy, On obiecuje nam 
błogosławieństwa. Przypomnij dzieciom, że przyj-
mując chrzest, zawieramy przymierze z Ojcem 
Niebieskim i wyjaśnij, że przyjmując sakrament, 

odnawiamy to przymierze. Zrób papierowe paski 
ze słowami modlitw sakramentalnych, które wy-
jaśniają, co my obiecujemy, przyjmując sakrament 
i co obiecuje nam Ojciec Niebieski (zob.  Nauki 
i Przymierza 20:77, 79 ). Rozdaj paski kilkorgu 
dzieciom i poproś, żeby stawały w odpowiedniej 
kolejności, kiedy ty czytasz na głos ten fragment 
z pism świętych.                  

  Angażowanie wszyst-

kich dzieci:  Możesz 
zaangażować młodsze 
dzieci, łącząc je w pary ze 
starszymi. Na przykład 
w zabawie z tygodnia 
4. młodsze dzieci mogą 
trzymać paski ze słowami, 
podczas gdy starsze dzieci 
pomagają im ustawić się 
we właściwej kolejności.    

 Przygotowanie:  
Szukaj przewodnictwa 
Ducha, kiedy będziesz 
przygotowywać lekcje i 
dostosowywać pomysły 
do wieku, umiejętności i 
sytuacji dzieci w twojej 
Organizacji. Na przy-
kład, niektóre pomysły 
na nauczanie wystarczą 
tylko na kilka minut 
lekcji.  Dobrze by było, 
gdybyś uzupełniła te lekcje 
 własnymi pomysłami.

 Angażowanie dzieci w pokazy wizualne 
skupia ich uwagę i zachęca je do uczenia się. 

 Kliknij tutaj, by 
pobrać logo. 

 Kliknij tutaj, aby pobrać paski 
ze słowami. 
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     Wybieram dobro, żyjąc 
według zasad ewangelii
  „Pójdę i uczynię, co Pan nakazał, bo wiem, że gdy Pan daje ludziom przykazanie, 
umożliwia im wykonanie tego, co nakazuje” ( 1   Nefi  3:7 ).
  Uzupełnij znajdujące się tutaj pomysły własnymi propozycjami. Każdego tygodnia planuj, w jaki 
sposób (1) przedstawisz doktrynę dzieciom, (2) pomożesz im ją zrozumieć i (3) zastosować w 
ich życiu.  Zadaj sobie pytanie: „Jakie zajęcia pomogą dzieciom w nauce i jak mogę pomóc 

im odczuwać Ducha?” 

     Tydzień 1.: Modlę się do Ojca Niebieskiego o siłę, by postępować 
właściwie.

   Wzmocnij zrozumienie  (omawianie modlitwy):   
Pokaż dzieciom telefon lub inny przedmiot słu-
żący do komunikowania się. Omów, w jaki sposób 
się z niego korzysta. Zapytaj dzieci, w jaki sposób 
możemy się komunikować z Ojcem Niebieskim. 
Wyjaśnij, że tak samo jak wybieramy numer, 
żeby porozmawiać z kimś przez telefon, możemy 
modlić się, aby porozumiewać się z Ojcem Nie-
bieskim; możemy prosić Go o siłę, by postępować 
właściwie. Daj każdej grupie wiekowej obrazek 
przedstawiający inny rodzaj modlitwy (na przy-
kład modlitwa osobista, modlitwa rodzinna, 
błogosławienie jedzenia lub modlitwa w klasie). 
Poproś każdą grupę o pokazanie swojego obrazka 
innym dzieciom i o określenie, jakiego rodzaju 

modlitwę on przedstawia oraz kiedy, gdzie i dla-
czego mówi się ten rodzaj modlitwy.

   Zachęcaj do stosowania  (gra):   Zrób małą 
dziurkę na dnie dwóch pustych aluminiowych pu-
szek i połącz je za pomocą sznurka. Napręż sznu-
rek i niech dzieci po kolei mówią cicho do jednej 
puszki to, o co mogłyby się modlić do Ojca Nie-
bieskiego, kiedy starają się dobrze postępować (na 
przykład, by mówić prawdę, być pełnym czci lub 
być uprzejmym). Niech inne dziecko nasłuchuje 
przez drugą puszkę. Podziel się (lub poproś jedno 
z dzieci o podzielenie się) doświadczeniem, kiedy 
to Ojciec Niebieski dał ci siłę, by postępować wła-
ściwie. Złóż świadectwo o tym, że Ojciec Niebieski 
słyszy i odpowiada na modlitwy oraz że da nam 
siłę, by właściwie postępować.

    Tydzień 2.: Kiedy będę płacić dziesięcinę, Ojciec Niebieski będzie 
mnie błogosławił.

   Przedstaw doktrynę i wzmocnij zrozumie-

nie  (oglądanie pokazu):   Wyjaśnij, że dziesięcina 
to oddawanie Panu, poprzez Jego Kościół, jednej 
dziesiątej pieniędzy, które się zarabia. Pokaż dzie-
ciom 10 monet. Zapytaj, ile monet powinno być 

przeznaczonych na dziesięcinę. Pokaż kopertę na 
dziesięcinę i druczek na ofi ary, wyjaśniając, że 
dziesięcinę płacimy, wypełniając druczek, wkłada-
jąc go do koperty wraz z naszą dziesięciną i przeka-
zując ją biskupowi lub jednemu z jego doradców.

 Pieśń: „Uczciwie żyj”

   ( HOPDD , 108–109).

  

  Zaproś Ducha:  Kiedy 
nauczasz z Duchem 
 Świętym, będzie On skła-
dał świadectwo o praw-
dziwości zasad ewangelii, 
których nauczasz (zob. 
 NNMWP , 45–46). 

Czerwiec



I Have a Body like 

Heavenly Father’s

I have a face like 

Heavenly Father.

I have two feet like 

Heavenly Father.

I have two hands like 

Heavenly Father.
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Zachęcaj do stosowania  (gra i wysłuchiwanie 
świadectw):   Pokaż obrazki i przedmioty przedsta-
wiające błogosławieństwa, które płyną z płacenia 
dziesięciny, takie jak świątynie i domy spotkań, 
śpiewniki  Hymny oraz pieśni dla dzieci,  podręcz-
niki dla Organizacji Podstawowej i pisma święte. 
Powiedz dzieciom, że Kościół może zapewnić to 
wszystko dzięki funduszom pochodzącym z dzie-
sięciny. Zasłoń te obrazki i przedmioty. Schowaj 
jeden lub dwa z nich. Zdejmij zasłonę i poproś 
dzieci, aby odgadły, którego obrazka lub przed-
miotu brakuje. Powtórz tę zabawę kilkakrotnie. 
Wyjaśnij, że z płacenia dziesięciny płyną jeszcze 
inne błogosławieństwa, których nie widać (zob. 
 3   Nefi  24:10 ). Niech jedno lub dwoje dorosłych 
opowie o błogosławieństwach, jakie otrzymali, 
dzięki płaceniu dziesięciny.

    Tydzień 3.: Przestrzegam Słowa Mądrości, jedząc i pijąc to, co jest 
zdrowe oraz unikając tego, co jest szkodliwe.

Wzmocnij zrozumienie  (czytanie fragmentów z 
pism świętych i gra):   Przeczytajcie wspólnie  I   List 
do Koryntian 3:16–17 . Poproś dzieci, aby powie-
działy, co ten fragment dla nich oznacza. Wyjaś-
nij, że Ojciec Niebieski chce, 
abyśmy dbali o swoje ciała. Włóż 
do pojemnika zdjęcia przedsta-
wiające różne pokarmy, napoje i 
to, co jest zdrowe lub szkod-
liwe dla ciała (takie jak: 
owoce, warzywa, chleb, 
alkohol i tytoń). Zrób kopię 
ilustracji ze str. 43 z pod-
ręcznika dla żłobka i potnij 
ją na kawałki, tworząc puz-
zle. Niech dzieci kolejno wyciągają 

zdjęcia z pojemnika. Jeśli pokarm na zdjęciu jest 
dla nas zdrowy, niech dziecko umieści na tablicy 
jeden z puzzli. Jeśli pokarm nam szkodzi, zdejmij 

kawałek puzzla. Kontynuuj grę, do-
póki układanka nie będzie skończona 

(dlatego będziesz potrzebo-
wać w pojemniku więcej 

zdrowych pokarmów niż 
szkodliwych substancji). 

Poproś osobę dorosłą lub 
dziecko, aby powiedziało, jakie 

błogosławieństwa otrzymało, 
przestrzegając Słowa Mądrości 
(zob.  NiP 89:18–21 ).

    Tydzień 4.: Kiedy ubieram się skromnie, traktuję swoje ciało z 
szacunkiem jako dar od Boga.

Przedstaw doktrynę  (oglądanie ilustracji oraz 
czytanie fragmentów z pism świętych):   Napisz na 
tablicy następujące zdanie: „Moje          jest         ”. 
Pokaż zdjęcie przedstawiające świątynię. Zapytaj: 
„Dlaczego świątynie są szczególnymi miejscami?” 
Niech dzieci otworzą Biblię na  I   Liście do Ko-
ryntian 6:19 . Kiedy będą czytały ten fragment na 
głos, poproś je, aby poszukały w nim tego, co jest 
powiedziane temat ich ciał. Zapytaj dzieci, jakich 
słów brakuje w zdaniu na tablicy ( ciało, świątynią ). 
Poproś dzieci, aby wstały i powiedziały zdanie 
razem.

   Wzmocnij zrozumienie i zachęcaj do sto-

sowania  (śpiewanie pieśni i dyskusja):   Powiedz 
dzieciom, że nasze ciała to świątynie, w których 

może mieszkać Duch Święty. Zaśpiewaj pieśń 
„Mój Bóg mi dał świątynię” ( HOPDD,  104). Po-
proś dzieci, aby powiedziały, w jaki sposób Ojciec 
Niebieski chce, abyśmy się ubierali i dlaczego. 
Wyjaśnij, że prorocy Boga zawsze radzili Jego dzie-
ciom, aby ubierały się skromnie. Poproś dzieci, aby 
posłuchały, jakie części ciała powinny być zakryte, 
kiedy będziesz czytać rozdział pt. „Sposób ubie-
rania się i wygląd” w broszurze  Dla wzmocnienia 
młodzieży.  Poproś dzieci, aby zastanowiły się nad 
tym, jak mogą ubierać się skromnie. Rzuć miękką 
zabawkę w stronę któregoś z dzieci i poproś je o 
podzielenie się swoim pomysłem. Niech dziecko 
rzuci przedmiot innemu dziecku, które podzieli 
się swoim pomysłem. Kontynuuj zabawę z innymi 
dziećmi.         

  Pomoce wizualne:  
Dzieci uczą się lepiej i za-
pamiętują na dłużej, kiedy 
przedstawiając pojęcia, 
korzystasz z obrazków 
oraz innych pomocy wi-
zualnych (zob.  NNMWP , 
164, 170–171).  

 Kliknij tutaj, by pobrać stronę 
z podręcznika dla żłobka. 
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     Wybieram dobro, żyjąc 
według zasad ewangelii
  „Bądźmy wierni wypełniając przykazanie Pana” ( 1   Nefi  3:16 ).
  Uzupełnij znajdujące się tutaj pomysły własnymi propozycjami. Każdego tygodnia planuj, w jaki 
sposób (1) przedstawisz doktrynę dzieciom, (2) pomożesz im ją zrozumieć i (3) zastosować w 
ich życiu.  Zadaj sobie pytanie: „Jakie zajęcia pomogą dzieciom w nauce i jak mogę pomóc 

im odczuwać Ducha?” 

     Tydzień 1.: Post i modlitwa mogą wzmocnić moje świadectwo.

   Przedstaw doktrynę  (lekcja poglądowa):   
Przygotuj dwa paski ze słowami:  Post  i  Modlitwa.  
Poproś dwoje dzieci, aby stanęły blisko siebie i daj 
każdemu z nich po jednym z pasków ze słowami. 
Niech inne dziecko przejdzie między nimi. Po-
proś, aby pierwsza dwójka dzieci mocno wzięła się 
pod rękę i niech trzecie dziecko znowu spróbuje 
przejść między nimi. Zwróć uwagę, że dzieci są 
dużo silniejsze, kiedy są ze sobą połączone. Wy-
jaśnij, że post i modlitwa są mają większą moc, 
kiedy łączymy je ze sobą. Napisz na tablicy: „Post 
i modlitwa mogą wzmocnić moje świadectwo” i 
niech dzieci powtórzą to zdanie razem.

   Wzmocnij zrozumienie  (słuchanie fragmentów 
z pism świętych i udział w lekcji poglądowej):   
Poproś dzieci, aby słuchając, jak czytasz fragment 
 Alma 17:2–3 , zastanowiły się nad tym, co zrobili 
synowie Mosjasza, żeby stać się silnymi w ewan-
gelii. Niech dzieci napinają mięśnie za każdym 
razem, gdy usłyszą o czymś, co pomogło synom 
Mosjasza stać się silnymi.

  Poprowadź dyskusję na temat postu, zadając kilka 
pytań, na przykład: „Co to jest post?” „Dlaczego 
powinniśmy pościć?” „Kiedy powinniśmy pościć?” 
oraz „Dlaczego powinniśmy się modlić, kiedy po-
ścimy?” (zob. Joseph B. Wirthlin, „Prawo postu”, 
 Liahona,  maj 2001, 88–91). Niech każde dziecko, 

które ma swój wkład w dyskusję, trzyma za jeden 
koniec kawałka włóczki lub sznurka. Trzymaj w 
ręce drugi koniec każdego sznurka. Na koniec 

dyskusji poproś dzieci, które trzymają sznurki, 
aby wyszły na środek klasy i związały wszystkie 
kawałki sznurka, tworząc mocną linę. Wyjaśnij, 
że każdy dodany kawałek sznurka sprawia, że lina 
jest mocniejsza. Pomóż dzieciom zrozumieć, że w 
podobny sposób wzmacniamy nasze świadectwo za 
każdym razem, kiedy pościmy i modlimy się.

    Tydzień 2.: Bycie uprzejmym to mówienie i robienie miłych rzeczy dla innych.

   Przedstaw doktrynę  (recytowanie fragmentu z 
pism świętych):   Napisz na tablicy: „Bądźcie jedni 
dla drugich uprzejmi” ( List do Efezjan 4:32 ), pod-
pisując pod każdym słowem fragmentu cyfry od 1 
do 5. Przydziel każdemu dziecku numer od 1 do 5. 
Rozpocznij zabawę, prosząc, aby wszystkie dzieci 
z numerem 1 wstały i powiedziały: „Bądźcie”, a na-
stępnie szybko usiadły. Potem niech wstaną dzieci 
z numerem 2, powiedzą: „jedni” i szybko usiądą. 
Kontynuuj zabawę z resztą zdania. Powtórz tę za-
bawę kilkakrotnie. Potem poproś wszystkie dzieci, 
aby powtórzyły razem całe zdanie.

   Wzmocnij zrozumienie  (słuchanie opowiadania 
i śpiewanie pieśni):   Opowiedz dzieciom jakąś hi-
storię na temat uprzejmości, jak na przykład „Pusty 
wózek” ( Liahona,  paźdz. 2007, P 2–3). Poproś je, 
aby podniosły obydwa kciuki do góry, kiedy usły-
szą o akcie dobroci w historyjce i niech zwrócą 
obydwa kciuki w dół, kiedy usłyszą o niemiłym 
zachowaniu. Zaśpiewajcie pieśń „Chcę być dobry” 
( HOPDD,  106). Poproś dzieci, aby wstały, kiedy 
będą śpiewać o tym, dla kogo powinniśmy być 
uprzejmi. Zaśpiewajcie pieśń jeszcze raz i niech 
dzieci wskażą kciukami na siebie, śpiewając słowa: 
„Ja dobry chcę dla każdego być”.

 Pieśń: „Uczciwie żyj”

   ( HOPDD,  str. 108) lub 

pieśń wybrana przez 

 ciebie ze śpiewnika 

 Hymny oraz  pieśni dla 

dzieci 

  

  Wskazówka:  Nauczając 
na temat postu, pamiętaj, 
że małe dzieci nie muszą 
pościć. 

Pokaz wizualny pomaga dzieciom w 
zrozumieniu abstrakcyjnych pojęć.

Modlitwa
Post

Lipiec

 Kliknij tutaj, aby pobrać paski 
ze słowami. 



15

Zachęcaj do stosowania  (dzielenie się po-
mysłami dotyczącymi bycia uprzejmym):   Opisz 
kilkoro ludzi w życiu dzieci (takich jak: ojciec, 
matka, siostra, brat, dziadek, przyjaciel lub na-
uczyciel) za pomocą paska ze słowami, ilustracji 
lub prostego przedmiotu (na przykład krawata taty 
czy laski dziadka). Rozdaj przedmioty kilkorgu 
dzieciom i poproś je na przód klasy. Niech każde 
dziecko powie o czymś miłym, co mogłoby po-
wiedzieć lub zrobić dla osoby, którą symbolizuje 
przedmiot w ich rękach. Następnie niech przekażą 
swoje paski ze słowami, ilustracje bądź przed-
mioty innym dzieciom. Powtórzcie zabawę tyle 
razy, na ile czas pozwoli.

    Tydzień 3.: Cześć to głęboki szacunek i miłość do Boga.

Przedstaw doktrynę  (śpiewanie piosenki):   
Przygotuj kilka naszyjników, przyczepiając do 
sznurka papierowe serca. Napisz na każdym sercu 
kluczowe wyrazy bądź zdania z pieśni „Naucz 
mnie chodzić ze światłem” ( HOPDD,  
str. 102) (na przykład:  światło, dobro, 
plon  itd.). Zachęć kilkoro dzieci do 
założenia naszyjników. Zaśpiewajcie 
„Naucz mnie chodzić ze świa-
tłem” i poproś dzieci z naszyj-
nikami, aby w atmosferze czci 
podchodziły do przodu klasy, 
kiedy słowo napisane na ich sercu 
zostanie zaśpiewane. Poproś dzieci z 
naszyjnikami, aby ustawiły się według 
porządku słów pieśni i aby zaśpiewały 
ją jeszcze raz.

   Zachęcaj do stosowania  (dyskusja na temat 
szacunku i czci):   Zrób proste rysunki oczu, rąk, 
stóp, uszu, ust i głowy lub przygotuj papierowe 
paski, na których napisane są te słowa. Podziel 

dzieci na grupy i niech każda grupa wybierze 
jeden lub dwa rysunki bądź paski ze słowami. 

Niech każda grupa podzieli się kilkoma po-
mysłami (za pomocą słów i gestów) 

odnośnie do tego, w jaki sposób 
ta część ciała może wyrażać 
cześć, szacunek i miłość do Boga.

    Tydzień 4.: Uczciwość to mówienie prawdy bez względu na konsekwencje.

Wzmocnij zrozumienie  (omawianie konse-
kwencji):   Przygotuj do omówienia kilka sytuacji 
(zob.  NNMWP,  179), w których dzieci stoją w ob-
liczu decyzji w kwestii bycia uczciwym bądź nie-
uczciwym. Na przykład: „Uderzyłeś swojego brata 
i twoja mama pyta, dlaczego on płacze”. Zapytaj: 
„Jakie byłyby tutaj konsekwencje bycia uczci-
wym?” Następnie zapytaj: „Jakie byłyby tutaj kon-
sekwencje bycia nieuczciwym?” Pomóż dzieciom 
zrozumieć, że natychmiastowe konsekwencje by-
cia uczciwym mogą być trudne do zniesienia, ale 
na dłuższą metę prowadzą do spokoju i szczęścia.

   Zachęcaj do stosowania  (tworzenie rymo-
wanek):   Poproś każdą grupę wiekową (z pomocą 
ich nauczycieli) o utworzenie jednozdaniowej 
rymowanki lub wierszyka na temat uczciwości. 
Na przykład: „Jeśli prawdę na mych ustach mam, 
Duch jest ze mną i nie jestem sam!” Poproś każdą 
grupę o podzielenie się swoim wierszykiem z 
innymi dziećmi. Zachęć je do powtarzania go za 
każdym razem, gdy odczuwają pokusę, by być 
nieuczciwymi.                 

  Angażując dzieci w 
pokazy wizualne, 

włączasz je do zabawy i 
pomagasz innym dzieciom 

w skupieniu uwagi.  

  Pisma święte:  Kiedy 
dzieci proszone są o 
czytanie fragmentów z 
własnych pism świętych, 
podkreśla się ważność 
ich studiowania i zapra-
sza się Ducha. Jeśli to 
możliwe, poproś dzieci, 
by zaznaczyły wersety w 
swoich pismach świętych, 
a następnie przeczytały je 
razem. 

światło

dobro

plon

 Kliknij tutaj, by pobrać 
zarys serca. 

 Kliknij tutaj, by pobrać obrazki. 
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Sierpień      Postanawiam wypełniać moje 
życie tym, co zaprasza Ducha
  „Wszystko, co jest cnotą, zaletą, uznane za dobre czy godne pochwały, staje się naszym 
celem” ( Zasady Wiary 1:13 ).
  Uzupełnij znajdujące się tutaj pomysły własnymi propozycjami. Każdego tygodnia planuj, w jaki 
sposób (1) przedstawisz doktrynę dzieciom, (2) pomożesz im ją zrozumieć i (3) zastosować w 
ich życiu.  Zadaj sobie pytanie: „Jakie zajęcia pomogą dzieciom w nauce i jak mogę pomóc 

im odczuwać Ducha?” 

     Tydzień 1.: Dobrzy koledzy pomagają mi wybierać dobro.

   Wzmocnij zrozumienie i zachęcaj do stoso-

wania  (słuchanie historii):   Opowiedz następującą 
historię: „Dwaj chłopcy znaleźli przy drodze parę 
znoszonych butów. W oddali dostrzegli mężczy-
znę pracującego na polu. Jeden z chłopców podsu-
nął pomysł, aby ukryli buty, a potem patrzyli, jak 
on zareaguje”. Zapytaj dzieci, co powiedziałyby 
temu chłopcu. Potem dokończ opowiadanie: „Inny 
chłopiec zaproponował, aby zamiast chować buty, 
włożyli do każdego srebrną monetę, i tak uczy-
nili. Wkrótce mężczyzna powrócił. Kiedy znalazł 

monety, był tak przejęty wdzięcznością, że uklęk-
nął i zaofi arował modlitwę dziękczynną. Mówił o 
swojej żonie, która była chora i o dzieciach, które 
nie miały co jeść, i poprosił Pana, aby pobłogosła-
wił tego, kto mu pomógł. Chłopcy poczuli ciepło 
w sercach i byli wdzięczni za to, że wybrali dobro” 
(zob. Gordon B. Hinckley, w: Conference Report, 
kwiec. 1993, 71 lub  Ensign,  maj 1993, 54). Poproś 
kilkoro dzieci, aby opowiedziały o sytuacjach, 
w których dobrzy koledzy pomogli im wybrać 
dobro.

    Tydzień 2.: Powinienem czytać, słuchać i patrzeć na to, co jest miłe 
Ojcu Niebieskiemu.

   Przedstaw doktrynę  (lekcja poglądowa):   Pokaż 
dzieciom miskę wypełnioną owocami i miskę 
wypełnioną ziemią. Zapytaj dzieci, co nadawałoby 
się do jedzenia i dlaczego. Wyjaśnij, że Ojciec Nie-
bieski chce, abyśmy napełniali nasze umysły tym, 
co jest dla nas dobre zamiast tym, co nam szko-
dzi. Poproś dzieci, aby powiedziały: „Powinienem 
czytać, słuchać i patrzeć na to, co jest miłe Ojcu 

Niebieskiemu” i wykonywały jednocześnie gesty, 
pokazując  czytanie, słuchanie  i  oglądanie. 

   Wzmocnij zrozumienie  (omawianie doktryny):   
Powiedz dzieciom, że jeśli dokonujemy wyborów, 
które nie są miłe Ojcu Niebieskiemu, możemy stra-
cić coś bardzo ważnego. Poproś je, aby słuchając, 
jak czytasz pierwszy akapit z rozdziału „Rozrywka 
i media” w broszurce  Dla wzmocnienia młodzieży , 
dowiedziały się, co to jest za ważna rzecz (zob. 
również broszurka „Moje normy ewangelii”). 
 Zapytaj dzieci, czy usłyszały, co możemy utracić, 
jeśli dokonujemy złych wyborów (Ducha). Podziel 
dzieci na trzy grupy i niech po kolei odwiedzają 
następujące trzy stacje zatytułowane: „Czytanie”, 
„Słuchanie” i „Oglądanie”. Przy każdej stacji poproś 
dzieci, aby czytały, słuchały bądź oglądały coś, 
co jest miłe Ojcu Niebieskiemu. Omówcie to, jak 
dzieci się czują, czytając, słuchając i oglądając to, 
co jest miłe Bogu.

 Pieśń: „Chcę być 

dobry”

   ( HOPDD , 106–107)

  

  Stacje:  Jeśli twoja Orga-
nizacja Podstawowa jest 
duża, możesz poprosić 
przywódców o przemiesz-
czanie się od stacji do 
stacji zamiast prosić o to 
dzieci. 

  Opowiadanie:  Opo-
wiadanie historii skupia 
uwagę dzieci i pomaga 
im zrozumieć doktrynę. 
Zapoznaj się z historiami 
na tyle, żebyś mogła 
opowiadać je własnymi 
słowami z ekspresją i 
podekscytowaniem. 
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 Rysowanie:  Umożliwia-
nie dzieciom narysowania 
tego, o czym się uczyły, 
wzmacnia ich zrozumienie 
doktryny. Aby jeszcze bar-
dziej wspomóc ich proces 
uczenia się, zachęcaj je do 
pokazywania rysunków 
swoim rodzinom.

  Dostosowywanie zabaw 
do wielkości Organizacji 
Podstawowej umożliwi 

zaangażowanie większej 
liczby dzieci. Jeśli twoja 
Organizacja Podstawowa 
jest duża, w tej zabawie 

możesz użyć kilku 
koszyków tak, aby dzieci 

dzieliły się „manną” w 
obrębie mniejszych grup.  

    Tydzień 3. i 4.: W dzień Sabatu powinienem robić to, co pomaga 
mi czuć bliskość Ojca Niebieskiego.

Przedstaw doktrynę  (uczenie się na pamięć 
fragmentu z pism świętych):   Powiedz dzieciom, że 
dasz im kilka podpowiedzi, aby odgadły ważne 
przesłanie. Napisz na tablicy pierwsze litery wer-
setu z  II Ks. Mojżeszowej 20:8  ( P O D S A G Ś ). 
Wyjaśnij, że litery te są pierwszymi literami 
każdego słowa w tym przesłaniu. Daj dzieciom 
następną podpowiedź, pokazując im obrazek 
przedstawiający Mojżesza i Dziesięcioro Przy-
kazań. Następnie poproś dzieci, aby otworzyły 
Biblię na  II Ks. Mojżeszowej 20:8  i przeczytajcie 
wspólnie ten werset. Pozwól dzieciom zauważyć 
związek między literami na tablicy a fragmentem 
z pism świętych. Pomóż dzieciom zapamiętać 
fragment, wskazując na litery na tablicy, kiedy 
będą go kilkakrotnie powtarzać.

Wzmocnij zrozumienie  (dyskusja i kolorowanie 
obrazka):   Podziel dzieci na cztery grupy. Przydziel 
każdej grupie do przeczytania po jednym aka-
picie z rozdziału „Przestrzeganie dnia Sabatu” w 
broszurze  Dla wzmocnienia młodzieży . Poproś, aby 
przedyskutowały dany akapit w swoich grupach, a 
następnie powiedziały innym dzieciom, czego się 
z niego nauczyły. Daj każdemu dziecku po kartce 
papieru i poproś je o zilustrowanie za pomocą ry-
sunku kilku dobrych zajęć odpowiednich na dzień 
Sabatu. Poproś kilkoro dzieci, aby pokazały swoje 
prace pozostałym dzieciom z Organizacji Podsta-
wowej. Zachęć je, by opowiedziały swoim rodzi-
nom w domu o tym, czego się nauczyły.

Wzmocnij zrozumienie  (zabawa z wykorzysta-
niem pism świętych):   Przed zajęciami w Organi-
zacji Podstawowej przygotuj koszyk wypełniony 

karteczkami, 
które w czasie 
tej zabawy 
będą symboli-
zować mannę. 
Napisz na ta-
blicy następu-
jące pytania:

    Jakie jedzenie 
zapewnił Pan 
Izraelitom na 
pustkowiu?
    Ile żywności 
mieli zbierać każdego dnia?
    Co mieli robić szóstego dnia?
    Czym się różnił dzień Sabatu?

    Niech dzieci nasłuchują odpowiedzi na te pytania, 
kiedy będziesz opowiadać im historię o Izraeli-
tach zbierających mannę (zob.  II Ks. Mojżeszowa 
16:11–31 ). Poproś, aby wstały, kiedy usłyszą od-
powiedź na jedno z pytań. Niech jedno z dzieci 
opowie jeszcze raz część historii, w której znajduje 
się odpowiedź na pytanie. Następnie kontynuuj 
opowiadanie historii. Kiedy skończysz, porozma-
wiaj z dziećmi o tym, dlaczego Pan nie chciał, aby 
Izraelici zbierali mannę w Sabat. Poproś, aby dzieci 
zamknęły oczy i udawały, że śpią. Szybko rozrzuć 
„mannę” po klasie. Poproś dzieci, aby otworzyły 
oczy i nazbierały swoją porcję manny (jedną lub 
dwie karteczki). Poproś dzieci, aby włożyły mannę 
z powrotem do koszyka. Za każdym razem gdy 
każde dziecko będzie to robić, poproś je, aby wy-
mieniło jeden sposób zachowywania świętości dnia 
Sabatu.

    Wskazówki dla przywódczyni ds. muzyki

  Aby pomóc dzieciom nauczyć się pieśni „Chcę 
być dobry” ( HOPDD,  106–107), rozważ poniższe 
wskazówki:

    •   Zaśpiewaj dzieciom pieśń. Poproś, aby liczyły 
na palcach, ile razy śpiewasz słowa  chcieć  lub 
dobry.  Zaśpiewaj pieśń jeszcze raz i poproś 
dzieci, aby klaskały w rytm w trakcie twojego 
śpiewania.

    •   Rozmieść w całej klasie Organizacji Podstawo-
wej proste ilustracje z kluczowymi słowami w 
piosence (takie jak:  ja, dobro, Bóg chce  i  powta-
rzać ), pozostawiając przednią ścianę klasy pu-
stą. Poproś dzieci, aby słuchały, kiedy zaczniesz 
śpiewać pieśń. Niech wskażą ilustrację, która 
według nich będzie pasować do śpiewanych 
przez ciebie słów. Poproś jedno dziecko, aby 
przeniosło ją na przednią ścianę. Niech każdy 
zaśpiewa po takim fragmencie pieśni. Kon-
tynuuj śpiewanie i powtórz zabawę z każdą 
ilustracją. Następnie poproś dzieci, aby zaśpie-
wały całą pieśń kilka razy. Złóż krótkie świa-
dectwo na temat tego, jak ważne jest staranie 
się być dobrym, tak jak Jezus.                          

myślnaśladuj rób i mów

kochaj 
bliźniego

słuchaj

kochaj

nauki

pokusa

uprzejmość

 Kliknij tutaj, by pobrać zdjęcia. 
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Wrzesień      Dziesięcioro Przykazań uczy mnie 
miłości do Boga i Jego dzieci
  „Jeżeli mnie kochacie, służyć mi będziecie i zachowywać wszystkie moje przykazania” 
( NiP 42:29 ).
  Uzupełnij znajdujące się tutaj pomysły własnymi propozycjami. Każdego tygodnia planuj, w jaki 
sposób (1) przedstawisz doktrynę dzieciom, (2) pomożesz im ją zrozumieć i (3) zastosować w 
ich życiu.  Zadaj sobie pytanie: „Jakie zajęcia pomogą dzieciom w nauce i jak mogę pomóc 

im odczuwać Ducha?” 

     Tydzień 1.: Kiedy przestrzegamy przykazań, jesteśmy błogosławieni.

   Przedstaw doktrynę  (lekcja poglądowa):   Za-
proś na zajęcia wspólnej nauki matkę z niemowlę-
ciem. Poproś dzieci, aby powiedziały, jakie zasady 
zapewnią dziecku bezpieczeństwo. Powiedz, że 
wszyscy jesteśmy dziećmi Ojca Niebieskiego; On 
kocha nas i daje nam zasady, czyli przykazania, 
dzięki którym będziemy bezpieczni i szczęś-
liwi. Pokaż obrazek przedstawiający Mojżesza i 

Dziesięcioro Przykazań i pokrótce powiedz dzie-
ciom, w jaki sposób Mojżesz otrzymał te przyka-
zania (zob.  II Ks. Mojżeszowa 19–20 ).

   Wzmocnij zrozumienie  (śpiewanie pieśni):   
Napisz na tablicy trzy następujące wyrażenia: 
„Poważaj i czcij Boga”, „Szanuj rodziców” i „Miej 
szacunek dla innych”. Powiedz dzieciom, że 
Dziesięcioro Przykazań można podzielić według 
tych trzech kategorii. Podziel dzieci na grupy i 
przydziel każdej z nich pieśń, która jest związana 
z jedną z tych kategorii. Poproś, aby każda grupa 
zdecydowała, kto zaśpiewa pieśń (na przykład, 
sami chłopcy, same dziewczynki albo tylko ci, któ-
rzy mają na sobie coś w kolorze czerwonym). Po 
zaśpiewaniu pieśni poproś dziecko o przyporząd-
kowanie pieśni do odpowiedniej kategorii. Roz-
waż wykorzystanie poniższych pieśni: „Dziękuję 
Ci, Ojcze” ( HOPDD,  98), „Czasami, gdy czytam” 
( HOPDD,  100), „Bóg moim Ojcem jest” ( HOPDD,  
96), „Naucz mnie chodzić ze światłem” ( HOPDD,  
102) i „Chcę być dobry” ( HOPDD,  106).

   Zachęcaj do stosowania  (śpiewanie pieśni):   
Zaśpiewajcie „Bóg moim Ojcem jest” ( HOPDD,  
96–97) i poproś dzieci, aby znalazły w słowach 
pieśni obietnice, które otrzymujemy, przestrzegając 
przykazań. Niech powiedzą, w jaki sposób są bło-
gosławione, kiedy przestrzegają przykazań.

    Tydzień 2.: Powinienem czcić i szanować Boga.

   Wzmocnij zrozumienie i zachęcaj do sto-

sowania  (czytanie fragmentów z pism świętych):   
Wyjaśnij, że pierwsze cztery przykazania, jakie 
Ojciec Niebieski dał Mojżeszowi, uczą nas tego, 
że powinniśmy szanować i czcić Boga. Zapisz na 
tablicy poniższe zdania. Na czterech kartkach 
 papieru zapisz odnośniki do pism świętych.

     1.   Nie będziesz miał innych          obok mnie. 
( II Ks. Mojżeszowa 20:3 )

     2.   Nie czyń sobie                  . ( II Ks. Mojżeszowa 
20:4 )

     3.   Nie nadużywaj                  . ( II Ks. Mojżeszowa 
20:7 )

     4.   Pamiętaj o                  , aby go święcić. 
( II Ks. Mojżeszowa 20:8 )

    Podziel dzieci na cztery grupy. Daj każdej grupie 
po jednym z odnośników do pism świętych i po-
proś je o przeczytanie fragmentów i znalezienie 
odpowiadających im zdań na tablicy. Poproś pierw-
szą grupę o wypełnienie pustego pola na tablicy i 
pomóż innym dzieciom, aby powtórzyły zadanie 
wspólnie. Omówicie znaczenie przykazania i niech 

 Małe grupy:  Dzielenie 
dzieci na grupy może w 
skuteczny sposób umożli-
wiać większej liczbie dzieci 
aktywny udział w lekcji.

 Poważaj i 
czcij Boga  

 Okazuj 
szacunek 

innym 

 Szanuj 
rodziców 

Naucz mnie chodzić 
ze światłem

Dziękuję Ci, 
Ojcze

Chcę być 
dobry

Bóg moim 
Ojcem jest

Czasami, 
gdy czytam
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 Wskazówka:  Przedsta-
wione tu lekcje mogą nie 
odpowiadać na specyfi czne 
potrzeby waszych dzieci. 
Ty znasz ich umiejętności 
i uwarunkowania, więc 
możesz dostosować pomy-
sły na zajęcia Wspólnej 
Nauki tak, aby dzieci w 
twojej Organizacji Pod-
stawowej odnosiły z nich 
korzyść.

dzieci zaproponują, co mogą zrobić, żeby go prze-
strzegać. Zapisz te propozycje na tablicy. Powtórz 
tę zabawę z pozostałymi trzema grupami. Zachęć 

dzieci, aby wybrały jedną z propozycji z tablicy, 
którą zastosują w swoim życiu w nadchodzącym 
tygodniu.

    Tydzień 3.: Powinienem szanować swoich rodziców.

Przedstaw doktrynę  (uczenie się na pamięć 
fragmentu z pism świętych):   Pokrótce przypo-
mnij przykazania, o których dzieci uczyły się w 
ubiegłym tygodniu i poproś kilkoro dzieci, aby 
opowiedziały o swoich doświadczeniach z prze-
strzeganiem tych przykazań. Podziel dzieci na 
cztery grupy i daj każdej z nich po jednym pasku 
ze słowami pokazanym poniżej (zob. II Ks. Mojże-
szowa 20:12).

  Poproś pierwszą grupę, aby wstała, powtórzyła 
słowa ze swojego paska i usiadła. Niech pozostałe 
grupy kolejno powtarzają tę czynność. Poproś 
grupy, aby podawały swoje paski ze słowami in-
nym grupom. Powtarzaj tę zabawę tak długo, aż 
wszystkie grupy przeczytają słowo z każdego pa-
ska. Niech wszystkie dzieci wstaną i razem powtó-
rzą przykazanie.

   Zachęcaj do stosowania  (gra):   Podziel dzieci 
na grupy. Poproś każdą grupę, aby zastanowiła się 
nad tym, co dzieci mogłyby zrobić, aby okazać 
szacunek rodzicom. Zachęć wszystkie grupy, aby 
pokazały swoje działania za pomocą pantomimy, 
a pozostałe dzieci niech odgadną, co one robią. 
Kiedy odgadną poprawnie, poproś jedno dziecko 
z tej grupy, aby zapisało pomysł na tablicy.

    Tydzień 4.: Powinienem okazywać szacunek innym.

Przedstaw doktrynę  (rozmawianie na temat 
szacunku):   Powiedz dzieciom, że dzisiaj do Or-
ganizacji Podstawowej przychodzi bardzo ważna 
osoba. Poproś dzieci, aby zademonstrowały, w 
jaki sposób mogą okazać szacunek tej osobie. 
Niech zgadną, kto to może być. Nuć pieśń „Bóg 
moim Ojcem jest”, przypinając każdemu dziecku 
papierową gwiazdkę. Wyjaśnij, że każda osoba 
jest ważna i że powinniśmy traktować każdego 
z szacunkiem. Powiedz dzieciom, że kilka z Dzie-
sięciorga Przykazań uczy nas szacunku wobec 
innych.

   Wzmocnij zrozumienie  (omówienie studium 
przypadku):   Wyjaśnij, że Dziesięcioro Przykazań 
uczy nas tego, że nie powinniśmy kraść ani kłamać; 
to jeden ze sposobów, w jaki okazujemy szacunek 
innym. Przygotuj do omówienia kilka sytuacji 
(zob.  NNMWP,  179), w których dzieci stoją w ob-
liczu decyzji dotyczącej uczciwości. Podziel dzieci 
na grupy i daj każdej z nich kilka przypadków do 
omówienia. Poproś, aby przeczytały każdą sytuację 
i porozmawiały o tym, w jaki sposób mogłyby wy-
kazać się uczciwością w każdym z przypadków.                             

  Szukaj sposobności, by okazywać miłość 
każdemu z dzieci. Kiedy okazujesz miłość tym, 
których nauczasz, stają się oni bardziej otwarci 
na Ducha i bardziej entuzjastycznie podchodzą 

do nauki (zob.  NNMWP,  31).  

aby długo 

trwały twoje dni

którą Pan, Bóg 

twój, da tobie.

Czcij ojca swego 

i matkę swoją,

w ziemi,

 Kliknij tutaj, aby pobrać paski ze słowami. 
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 Pytania:  Zadawanie do-
brych pytań nakłoni dzieci 
do udzielenia przemyśla-
nych odpowiedzi. Unikaj 
zadawania pytań, na które 
odpowiedź brzmi „tak” lub 
„nie”.

     Błogosławieństwa kapłaństwa 
są dostępne dla wszystkich
  „A także wszyscy ci, co otrzymują to kapłaństwo, otrzymują mnie, rzecze Pan” 
( NiP 84:35 ).
  Uzupełnij znajdujące się tutaj pomysły własnymi propozycjami. Każdego tygodnia planuj, w jaki 
sposób (1) przedstawisz doktrynę dzieciom, (2) pomożesz im ją zrozumieć i (3) zastosować w 
ich życiu.  Zadaj sobie pytanie: „Jakie zajęcia pomogą dzieciom w nauce i jak mogę pomóc 

im odczuwać Ducha?” 

     Tydzień 1.: Godni młodzi mężczyźni otrzymują kapłaństwo, 
kiedy kończą 12 lat.

   Przedstaw doktrynę  (oglądanie obrazka):   
Pokaż dzieciom obrazek przedstawiający Jezusa 
Chrystusa ustanawiającego sakrament. Wyjaśnij, 
że Chrystus dał sakrament Swoim Apostołom i 
uczniom w Księdze Mormona i poprosił ich, aby 
po Jego odejściu nadal błogosławili sakrament i 
udzielali go. Przeczytajcie razem  3   Nefi  18:5–6 . 
Zadaj dzieciom pytania, takie jak: Kto błogosławi 
sakrament w dzisiejszych czasach? Kto roznosi 
sakrament? Jaką moc trzeba posiadać, aby błogo-
sławić i roznosić sakrament?

   Wzmocnij zrozumienie  (omawianie doktryny):   
Wyjaśnij, że kapłaństwo jest mocą Boga, która ma 
błogosławić ludzi na ziemi i służyć im. W dniach 
ostatnich Chrystus naucza nas, że kapłaństwo 
może posiadać każdy mężczyzna, jeśli spełnia dwa 
wymagania. Pierwsze to określony wiek. Poproś 
dzieci, aby wstały, kiedy usłyszą, jak podajesz wiek, 
w którym chłopiec może otrzymać kapłaństwo. 
Licz wolno od jednego do dwunastu. Powiedz 

dzieciom, że drugie wymaganie to bycie godnym. 
Wyjaśnij, co oznacza bycie godnym i zaznacz, że 
zarówno chłopcy, jak i dziewczęta mogą dowie-
dzieć się, jak żyć godnie, korzystając z broszury 
„Moje normy ewangelii”.

   Zachęć do stosowania  (uczestnictwo w za-
bawie ruchowej):   Podziel dzieci na grupy. Przy-
dziel każdej grupie po jednej normie z broszury 
„Moje normy ewangelii”. Poproś każdą grupę, 
aby wymyśliła jakąś prostą czynność, która sym-
bolizuje tę normę. Wypowiedz kilka słów, żeby 
dzieci rozpoznały normę i niech grupa, której ją 
przydzielono, wstanie i pokaże swoją czynność. 
Powtarzaj zabawę, aż wszystkie grupy będą miały 
swoją kolej. Wyjaśnij, że życie według tych norm 
pomaga chłopcom pozostać godnymi posiadania 
kapłaństwa i otrzymania obrzędów kapłańskich, a 
dziewczynkom — pozostać godnymi otrzymania 
obrzędów kapłańskich, takich jak chrzest czy ob-
rzędy świątynne.

    Tydzień 2.: Dzięki kapłaństwu otrzymujemy obrzędy zbawienia.

   Przedstaw doktrynę  (lekcja poglądowa):   
Niech jedno z dzieci trzyma otwarty parasol, a 
kilkoro dzieci stanie pod nim. Porównaj parasol 
do kapłaństwa. Zaznacz, że gdyby padał deszcz, 
wszystkie dzieci stojące pod parasolem byłyby 
błogosławione, będąc suche, a nie tylko osoba, 
która go trzyma. W podobny sposób Bóg, poprzez 
Swoje kapłaństwo, umożliwił wszystkim Swoim 
dzieciom, aby były błogosławione. Dzięki ka-
płaństwu otrzymujemy obrzędy zbawienia, które 
umożliwiają nam powrót do Boga i ponowne życie 
z Nim.

  Wskazówka:  Bądź 
wrażliwa na sytuację 
rodzinną dzieci. Podkreśl, 
że kapłaństwo błogosławi 
każdego, bez względu na 
płeć, i że dzieci, w których 
domach nie ma posiadacza 
kapłaństwa, mogą być bło-
gosławione poprzez swo-
ich nauczycieli domowych, 
członków dalszej rodziny i 
przywódców kościelnych. 

  Lekcję poglądową można zastosować, 
by wzbudzić zainteresowanie, 
skupić uwagę dzieci lub 
przedstawić zasadę ewangelii.  

Październik
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zestestChrChr ttChrzeChrze

  Angażowanie dzieci do 
aktywnego udziału w lekcji 
pomoże im w zastosowaniu 

nauczanej doktryny.  

Wzmocnij zrozumienie  (wspólne układanie 
puzzli):   Zapisz każde z tych słów na osobnej 
kartce:  chrzest, konfi rmacja, ustanowienie kapłańskie 
(w przypadku mężczyzn), obdarowanie świątynne. 
 oraz  zapieczętowanie w świątyni.  Potnij każdą 
kartkę, tworząc puzzle. Pokrótce wyjaśnij dzie-
ciom, czym jest obrzęd (jest to święta ceremonia 
bądź czynność, która ma duchowe znaczenie) i 
powiedz dzieciom, że warunkiem naszego powrotu 

do życia z Ojcem Nie-
bieskim jest przyjęcie 
pewnych obrzędów ka-
płańskich. Narysuj na ta-
blicy pięć schodków i na 
górnym schodku umieść 
ilustrację przedstawiającą 
Jezusa Chrystusa. Podziel 
dzieci na pięć grup i daj 
każdej z nich po jednej 
układance zrobionej 
przez ciebie. Poproś, aby 
ułożyły swoje puzzle, a następnie powiedziały po-
zostałym dzieciom w Organizacji Podstawowej, co 
wiedzą na temat przydzielonego im obrzędu. Niech 
grupy umieszczą poukładane przez siebie puzzle w 
odpowiedniej kolejności na schodkach narysowa-
nych na tablicy.

    Tydzień 3.: Dzięki błogosławieństwom kapłańskim mogę otrzymać 
wzmacniającą moc.

Przedstaw doktrynę  (omawianie doktryny):   
Poproś dzieci, aby podniosły do góry ręce i popa-
trzyły na nie. Zapytaj je, w jaki sposób ręce poma-
gają im w zabawie, w pracy i przygotowaniu się 
do kościoła. Poproś je o pokazanie każdej odpo-
wiedzi za pomocą pantomimy. Następnie zapytaj 
je, w jaki sposób ludzie mogą korzystać ze swoich 
rąk, aby pomagać innym. Wyjaśnij, że posiadacze 
kapłaństwa mogą korzystać ze swoich rąk, aby 
udzielać błogosławieństw, które pomagają nam i 
wzmacniają nas.

Wzmocnij zrozumienie i zachęć do zasto-

sowania  (oglądanie obrazków i dzielenie się 
doświadczeniami):   Rozmieść w całej klasie obrazki 
przedstawiające obrzęd sakramentu, chrztu, kon-
fi rmacji, błogosławienia niemowląt i chorych oraz 
wyjaśnij, co dzieje się na każdym obrazku. Poproś 
dzieci, aby odrysowały swoje obydwie ręce na 
kartce i wycięły je. Niech napiszą swoje imię z jed-
nej strony każdego śladu ręki. Poproś je, aby przy-
kleiły taśmą swoje papierowe rączki obok obrazka 
przedstawiającego błogosławieństwo bądź obrzęd, 

który otrzymały z rąk 
posiadacza kapłaństwa. 
Wybierz kilka rączek i 
poproś dzieci, które je 
zrobiły, aby podzieliły 
się swoimi odczuciami 
związanymi z tym, jak 
kapłaństwo błogosławi i 
wzmacnia je. Opowiedz 
historię o Jezusie błogo-
sławiącym dzieci, opi-
saną w  3   Nefi  17:11–25 . 
Z przodu klasy postaw 
obrazek przedstawiający 
Jezusa i poproś każde 
dziecko, aby przykleiło 
drugą papierową rączkę 
obok obrazka. Wyjaśnij, 
że posiadacze kapłań-
stwa posiadają moc, by działać w imieniu Jezusa 
 Chrystusa; mogą oni błogosławić nas w taki sam 
sposób, jak zrobiłby to Jezus, gdyby był tutaj.

    Tydzień 4.: Kiedy będę starszy, będę mógł pójść do świątyni, 
by otrzymać obrzędy za moich przodków.

Przedstaw doktrynę i wzmocnij zrozu-

mienie  (kolorowanie):   Przypomnij dzieciom, 
że zanim będziemy mogli powrócić do życia z 
naszym Ojcem Niebieskim, musimy otrzymać 
pewne obrzędy kapłańskie. Poproś, aby wymie-
niły niektóre z tych obrzędów. Wyjaśnij, że wielu 
ludzi zmarło, nie mając możliwości otrzymania 
tych obrzędów, dlatego potrzebują naszej pomocy. 
Powiedz dzieciom o jednym z twoich przodków, 
który zmarł, nie otrzymawszy tych obrzędów. Daj 
każdemu dziecku prosty zarys człowieka, wycięty 

z papieru. Poproś, aby narysowały siebie z jednej 
strony kartki, a przodka, o którym im powie-
działaś, z drugiej. (Jeśli dzieci znają któregoś ze 
swoich przodków, który zmarł, nie otrzymawszy 
obrzędów kapłańskich, mogą narysować tę osobę). 
Niech powtórzą temat na ten tydzień, trzymając 
przed sobą swojego papierowego ludzika. Poproś, 
żeby pokazały rysunek siebie samych, kiedy będą 
mówić słowo „będę” oraz rysunek przodka, kiedy 
będą wypowiadać słowo „przodków”.                       

Dzięki  

KAPŁAŃSTWU  
otrzymujemy obrzędy 

zbawienia

Chrzest

Konfi rmacja

Ustanowienie 

kapłańskie

Obdarowanie 

świątynne

Zapieczętowanie 

w świątyni

 Kliknij tutaj, aby pobrać 
paski ze słowami. 



Listopad      Mogę postanowić, że teraz 
będę misjonarzem
  „I rzekł im: Idąc na cały świat, głoście moją ewangelię wszystkiemu stworzeniu” 
( Ew. Marka 16:15 ).
  Uzupełnij znajdujące się tutaj pomysły własnymi propozycjami. Każdego tygodnia planuj, w jaki 
sposób (1) przedstawisz doktrynę dzieciom, (2) pomożesz im ją zrozumieć i (3) zastosować w 
ich życiu.  Zadaj sobie pytanie: „Jakie zajęcia pomogą dzieciom w nauce i jak mogę pomóc 

im odczuwać Ducha?” 

     Tydzień 1.: Mogę być misjonarzem, służąc innym.

   Wzmocnij zrozumienie  (odgrywanie ról):   
Przeczytajcie fragment w  Ew. Mateusza 25:34–40  
i wyjaśnij, że kiedy służymy innym, służymy 
również Ojcu Niebieskiemu (zob.  Mosjasz 2:17 ) 
i że służba przyniesie nam szczęście oraz umoż-
liwi nam ponowne życie z Bogiem. Niech kilkoro 
dzieci zainsceni-
zuje kilka aktów 
służby, takich jak: 
dawanie jedzenia 
komuś, kto jest 
głodny, zaprzyjaź-
nianie się z kimś, 
kto jest samotny 
lub odwiedzanie 
kogoś, kto jest 
chory. Poproś 
pozostałe dzieci, 
aby odgadły, co 
dzieje się w każ-
dej scence. Pokaż 
obrazek przedsta-
wiający misjona-
rzy. Zapytaj, w jaki sposób misjonarze służą Bogu. 
Wyjaśnij, że kiedy służymy innym, wykonujemy 
również pracę misjonarską.

   Zachęcaj do stosowania  (gra):   Zrób planszę 
do gry ze ścieżką, składającą się z pól pokolorowa-
nych na sześć kolorów, która prowadzi do obrazka 
przedstawiającego Jezusa. Przygotuj okrągłą tarczę 
z obracającą się wskazówką z sześcioma pokolo-
rowanymi częściami, które pasują do kolorów na 

planszy ze ścieżką. 
Na każdej pokolo-
rowanej części na-
pisz osobę, której 
dzieci mogłyby 
służyć, na przykład 
rodzic, przyja-
ciel czy sąsiad. 
Wybierz jedno z 
dzieci, aby zakrę-
ciło wskazówką 
i powiedziało, w 
jaki sposób może 
służyć osobie, na 
którą wskazała 
strzałka. Następnie 
poproś dziecko, 

aby przesunęło pionek na kolejne pole, które odpo-
wiada kolorowi na tarczy. Powtórz zabawę z innymi 
dziećmi, aż pionek dotrze do obrazka przedstawia-
jącego Zbawiciela. Przypomnij dzieciom, że kiedy 
służymy innym, służymy Bogu.   

    Tydzień 2.: Mogę być misjonarzem, dając dobry przykład.

   Przedstaw doktrynę  (lekcja poglądowa):   Przed 
zajęciami w Organizacji Podstawowej zrób bu-
dowlę z klocków i zakryj ją, tak żeby dzieci jej nie 
widziały. (Jeśli nie dysponujesz klockami, możesz 
narysować budowlę na tablicy i zakryć rysunek 
kartką papieru). Opisz słowami zakrytą budowlę 
oraz sposób, w jaki została zbudowana. Następnie 
daj dzieciom kilka klocków i poproś, aby zbu-
dowały konstrukcję podobną do twojej. Kiedy 
skończą, odsłoń swoją budowlę i wymień różnice 
między dwiema konstrukcjami. Poproś dzieci, aby 

  Korzystaj z nadarzających 
się okazji do tego, aby 

zachęcać dzieci do 
myślenia. Rzucanie 

wyzwań ich umysłom za 
pomocą dostosowanych do 
wieku pytań czy opisów 
sytuacji wspomaga ich 

proces uczenia się.  

  Gry:  Gry wnoszą do 
lekcji różnorodność i 
umożliwiają dzieciom 
wchodzenie w interakcje 
ze sobą nawzajem, jak 
również wspomagają 
 nauczanie doktryny 
w ciekawy sposób. 
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Służąc mojej rodzinie i 
innym, służę Bogu.

 Kliknij tutaj, by pobrać planszę do gry i tarczę 
z obracającą się wskazówką. 



23

  Zaplanuj, w jaki sposób 
skupisz uwagę dzieci na 
początku danej zabawy. 

Na przykład w tej zabawie 
dzieci będą zainteresowane, 
oczekując na to, co będzie 

wyciągane z torby.  

jeszcze raz zrobiły swoją budowlę, patrząc na twój 
wzór. Wyjaśnij, że wiele rzeczy jest prościej zro-
bić, kiedy się naśladuje wzór.

Wzmocnij zrozumienie i zachęć do sto-

sowania  (słuchanie historii i śpiewanie pieśni):   
Pokaż ilustracje i pokrótce opowiedz kilka historii 
z pism świętych przedstawiających młodych ludzi, 
którzy byli dobrym wzorem (na przykład Daniel i 
jego przyjaciele odmawiający napicia się królew-
skiego wina [zob.  Ks. Daniela 1:5–16 ]; Szadrach, 
Meszach i Abed-Nego [zob.  Ks. Daniela 3:4–29 ] i 
Daniel w lwiej jamie [zob.  Ks. Daniela 6 ]). Pokaż 
obrazek przedstawiający misjonarzy i zapytaj, w 
jaki sposób misjonarze stanowią dobry wzór. Wy-
jaśnij, że kiedy dajemy dobry przykład, jesteśmy 
misjonarzami, ponieważ nasz przykład może za-
chęcić innych do tego, by dowiedzieć się więcej o 

Jezusie Chrystusie. Opowiedz o kilku sytuacjach, w 
których widziałaś, jak dzieci w twoim okręgu lub 
gminie dawały dobry przykład.

  Poproś dzieci, aby zaśpiewały pieśń „Chcę być 
dobry” ( HOPDD,  106). W trakcie śpiewania niech 
przekazują sobie w kole papierowe słońce. Za każ-
dym razem, kiedy muzyka zostanie zatrzymana, 
poproś dziecko trzymające słońce, aby powie-
działo, w jaki sposób może dawać dobry przykład 
(np. będąc uprzejmym, mówiąc prawdę lub zapra-
szając kolegów do Organizacji Podstawowej).

  Zachęć każde dziecko do zrobienia własnego 
słońca z papieru z napisem „Mogę świecić przykła-
dem”. Niech dzieci trzymają w górze swoje słońca, 
śpiewając „Chcę być dobry” ( HOPDD,  106), „Bóg 
moim Ojcem jest” ( HOPDD,  96)  .

    Tydzień 3.: Mogę nauczać moich kolegów o Jezusie Chrystusie i 
Jego Kościele.

Przedstaw doktrynę  (oglądanie pokazu):   Podaj 
rękę jednemu bądź kilku dzieciom i zainscenizuj-
cie zapraszanie ich do Organizacji Podstawowej i 
poznawanie Jezusa. Powiedz tym, którzy otrzy-
mają zaproszenie, aby sami zapraszali innych, aż 
wszystkie dzieci zostaną zaproszone. Wyjaśnij, 
że Pan chce, aby wszyscy z nas byli misjonarzami 
poprzez nauczanie naszych przyjaciół o Jezusie 
Chrystusie i Jego Kościele.

   Wzmocnij zrozumienie  (wysłuchanie historii):   
Opowiedz historię, opowiedzianą przez Prezydenta 
Spencera W. Kimballa, o chłopcu z Organizacji 
Podstawowej, który był dobrym misjonarzem: 
Chłopiec ten został zapytany w pociągu przez pew-
nego mężczyznę o kościół mormoński. Wyrecyto-
wał wszystkie Zasady Wiary. Mężczyzna był pod 

tak wielkim wrażeniem tego, co chłopiec wiedział 
na temat swojej wiary, że pojechał do Salt Lake 
City, aby dowiedzieć się więcej na temat Kościoła 
(zob. Conference Report, paźdz. 1975, 117–119 
lub  Ensign,  list. 1975, 77–79). Wyjaśnij, że naucze-
nie się Zasad Wiary może nam pomóc być misjona-
rzami już teraz.

   Zachęcaj do stosowania  (przypominanie 
Zasad Wiary):   Przygotuj 13 karteczek ponumero-
wanych od 1 do 13. Podziel dzieci na grupy. Niech 
każda grupa wybierze karteczkę i wspólnie stara 
się nauczyć Zasady Wiary, która odpowiada wy-
branemu numerkowi. Kiedy wszystkie grupy będą 
gotowe, niech wyrecytują swoją zasadę pozostałym 
dzieciom i wezmą kolejną karteczkę. Kontynuujcie 
zabawę do końca zajęć.

    Tydzień 4.: Już teraz mogę przygotowywać się do służenia na 
pełnoetatowej misji.

Przedstaw doktrynę  (oglądanie przedmiotów 
związanych z pracą misjonarską):   Przygotuj małą 
torbę lub walizkę zawierającą przedmioty, z któ-
rych korzystają pełnoetatowi misjonarze, takie 
jak: buty na niedzielę, krawat i pisma święte. Po-
proś kilkoro dzieci, aby wyciągnęły przedmioty z 
torby i pokazały je pozostałym dzieciom. Zapytaj 
dzieci, dlaczego samo posiadanie ich nie czyni ko-
goś przygotowanym do tego, by być misjonarzem. 
Przeczytajcie  Nauki i Przymierza 84:62  i poproś 
dzieci, aby nasłuchiwały, co jeszcze jest potrzebne 
każdemu misjonarzowi (świadectwo). Zaświadcz 
o ważności zdobywania osobistego świadectwa.

   Wzmocnij zrozumienie  (oglądanie obrazków 
i odpowiadanie na pytania):   Pomóż dzieciom 
zrozumieć, co ważnego składa się na świadectwo. 

Rozłóż obrazki symbolizujące niektóre z tych części 
składowych (na przykład to, że Ojciec Niebieski 
nas kocha, że Jezus Chrystus jest naszym Zbawi-
cielem, że Józef Smith jest prorokiem, że Kościół 
Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich 
jest prawdziwym Kościołem Pana i że jesteśmy 
prowadzeni przez żywego proroka). Przy każdym 
obrazku zadaj kilka pytań, takich jak: Co lub kto to 
jest? Co wiesz na ten temat? W jaki sposób możesz 
wzmocnić swoje świadectwo na ten temat? Poproś 
dzieci, aby wymieniły osoby, z którymi mogą się 
podzielić swoim świadectwem. Złóż świadectwo o 
tym, że jeśli dzieci będą się dzielić swoją wiedzą z 
innymi, ich świadectwa będą wzrastać, a one będą 
się przygotowywać do służby na misji.             

  Wskazówka:  Aby uzu-
pełnić którąkolwiek lekcję 
podczas zajęć Wspólnej 
Nauki, możesz wyko-
rzystać fragment z pism 
świętych na dany miesiąc. 
Możesz również powiesić 
plakat z tematem na dany 
miesiąc w sali Organizacji 
Podstawowej. 
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     Jezus Chrystus jest Synem Bożym
  „Oto jestem Jezusem Chrystusem, Synem Boga. Jestem światłem i życiem świata” 
( NiP 11:28 ).
  Uzupełnij znajdujące się tutaj pomysły własnymi propozycjami. Każdego tygodnia planuj, w jaki 
sposób (1) przedstawisz doktrynę dzieciom, (2) pomożesz im ją zrozumieć i (3) zastosować w 
ich życiu.  Zadaj sobie pytanie: „Jakie zajęcia pomogą dzieciom w nauce i jak mogę pomóc 

im odczuwać Ducha?” 

     Tydzień 1.: Ojciec Niebieski przysłał na ziemię Swojego Syna.

Przedstaw doktrynę  (powtarzanie historyjki, 
wykonując ruchy):   Kilkakrotnie powtórz z 
dziećmi następującą historię, wykonując ruchy:

    Ojciec Niebieski przysłał na ziemię Swojego Syna.
  Przyszedł na świat jako niemowlę.  (złóż ręce do 

kołysania) 
  Dorastał tak samo, jak ty i ja.  (kucnij i powoli się 

podnoś) 
  Ponieważ nas kochał,  (połóż ręce na sercu)  umarł 

za nas.  (usiądź) 
  Ponieważ zmartwychwstał, będziemy żyć znowu! 

 (znowu wstań) 

    Wyjaśnij, że poprzez pisma święte Jezus mówi 
nam, że jest Synem Boga. Przeczytajcie wspólnie na 
głos  Nauki i Przymierza 11:28 . (Możesz poprosić 

młodsze dzieci, aby powiedziały „Syn Boga”, 
kiedy będziesz czytać te słowa fragmentu z pism 
świętych).

   Wzmocnij zrozumienie  (słuchanie historii i ry-
sowanie):   Niech każde dziecko narysuje scenę bądź 
postać z historii o narodzeniu Jezusa Chrystusa (na 
przykład Marię, Józefa lub pasterzy). Opowiedz 
swoimi słowami opis z  Ew. Łukasza 2:4–17  i  Ew. 
Mateusza 2:1–12 . Poproś dzieci, aby podniosły do 
góry swoje rysunki w odpowiednim momencie 
podczas opowiadania. W czasie tej zabawy możesz 
wybrać do śpiewania pieśni bożonarodzeniowe ze 
śpiewnika  Hymny oraz pieśni dla dzieci  (zob. str. 
88–91). Aby dowiedzieć się więcej na temat wyko-
rzystywania muzyki w nauczaniu, zob.  NNMWP,  
165–168.

    Tydzień 2.: Jezusowi przybywało mądrości i wzrostu oraz łaski u 
Boga i u ludzi.

   Przedstaw doktrynę  (uczenie się na pamięć 
fragmentu z pism świętych):   Rozłóż obrazki przed-
stawiające dorastanie Chrystusa — od okresu 
niemowlęctwa po okres dojrzałości.   Poproś dzieci, 
aby wyjaśniły, czego te obrazki uczą na temat Je-
zusa. Pomóż dzieciom w zapamiętaniu fragmentu 
z  Ew. Łukasza 2:52 , używając prostych gestów, 
aby pokazać to, jak Jezusowi przybywało: mądro-
ści  (wskaż na głowę),  wzrostu  (napnij mięśnie),  łaski 
u Boga  (złóż ręce)  i ludzi  (pomachaj do kolegi). 

   Zachęcaj do stosowania  (czytanie fragmentów 
z pism świętych i uczestnictwo w zabawach):   Po-
dziel salę na cztery części i w każdej z nich ustaw 
jeden z następujących napisów:  Jezusowi przyby-
wało mądrości —  NiP 88:118 ; Jezusowi przybywało 
wzrostu —  NiP 89:20 ; Jezusowi przybywało łaski u 
Boga —  NiP 88:63 ; Jezusowi przybywało łaski u ludzi 
—  Przypowieści Salomona 18:24 .  Przygotuj proste 
zabawy dla każdego kącika, takie jak: dostosowane 
do wieku pytania na temat Ojca Niebieskiego i 
Jego przykazań („mądrość”), taśmę pomiarową 
do zaznaczania wzrostu każdego z dzieci i papier 
do rysowania zdrowej żywności („wzrost”) oraz 
historie z  Friend  albo  Liahony  na temat świadectwa 

 Angażowanie dzieci w 
opowiadanie historii 
skupia ich uwagę i 
zainteresowanie. 

W tej zabawie dzieci mogą utożsamiać się z Jezusem 
Chrystusem, dostrzegając, że On dorastał tak jak one.

Jezusowi 
przybywało 
mądrości

Jezusowi 
przybywało 
łaski u Boga

Grudzień
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i przyjaźni („łaska u Boga” i „łaska u ludzi”). Wyjaś-
nij, że wszyscy dorastamy w taki sam sposób, jak 
Jezus — przybywa nam „mądrości i wzrostu oraz 
łaski u Boga i u ludzi” ( Ew. Łukasza 2:52 ). Podziel 
dzieci na cztery grupy i poproś osoby dorosłe, 

aby poprowadziły każdą z grup do napisów, gdzie 
przeczytają razem fragment z pism świętych i będą 
uczestniczyć w zabawie. Niech gra cicha muzyka, 
kiedy dzieci będą miały przejść do następnego 
napisu.

    Tydzień 3.: Jezus Chrystus jest światłem i życiem świata.

Przedstaw doktrynę  (zabawa z wykorzysta-
niem fragmentu z pism świętych):   Po przeciwnych 
stronach sali umieść ilustracje przedstawiające 
narodziny i śmierć Chrystusa. Powiedz dzieciom, 
że przeczytasz kilka fragmentów z pism świę-
tych, które dotyczą albo znaków narodzin Jezusa, 
albo znaków Jego śmierci. Poproś dzieci, aby się 
zwróciły się w stronę obrazka, który odpowiada 
czytanemu przez ciebie fragmentowi. (Jeśli twoja 
Organizacja Podstawowa jest mała, możesz popro-
sić, aby dzieci podeszły do obrazków). Przeczytaj 
 3   Nefi  1:15, 19, 21 ;  8:20, 22–23 . Omówicie, w jaki 
sposób Jezus Chrystus przyniósł na świat światło. 
Poproś dzieci, aby zakryły sobie oczy i wyobraziły 
wyzwania, jakim mogłyby stawiać czoła, gdyby 
musiały żyć bez światła. Porównaj je do wyzwań, 
jakim stawialibyśmy czoła, gdybyśmy nie mieli w 
naszym życiu ewangelii Jezusa Chrystusa. Prze-
czytaj  Ew. Jana 8:12  i poproś dzieci, aby znalazły 
we fragmencie to, co musimy robić, aby nie cho-
dzić w ciemności.

   Wzmocnij zrozumienie  (zabawa w odgady-
wanie):   Wyjaśnij, że wiele symboli pomaga nam 
pamiętać o tym, że Jezus jest światłem świata; nie-
które z tych symboli są wykorzystywane w czasie 
świąt Bożego Narodzenia. Włóż do torby kilka 
takich symboli (na przykład świeczki, papierową 
gwiazdę lub lampki). Poproś jedno z dzieci, aby 
włożyło rękę do torby, bez patrzenia dotknęło je-
den z przedmiotów, odgadło, co to za przedmiot, 
a następnie pokazało go innym dzieciom. Poproś 
dziecko, aby powiedziało, co zrobił Jezus Chrystus, 
aby przynieść światło światu. Powtórz zabawę z 
innymi przedmiotami.

   Zachęć do stosowania  (rysowanie):   Daj każ-
demu z dzieci papierowe słońce. Niech napiszą 
bądź narysują na nim jeden ze sposobów, w jaki 
będą podążać za światłem Jezusa Chrystusa. Zachęć 
je, by pokazały prace swoim rodzinom.

    Tydzień 4.: Józef Smith widział Jezusa Chrystusa i świadczył o Nim.

Wzmocnij zrozumienie  (otwieranie prezentów):   
Zapakuj obraz przedstawiający Pierwszą Wizję jak 
prezent. Wyjaśnij, że wielu ludzi daje innym pre-
zenty z okazji urodzin. Zapytaj, czyje urodziny ob-
chodzimy w święta Bożego Narodzenia. Wyjaśnij, 
że jeszcze inna ważna osoba urodziła się w grud-
niu. Poproś jedno z dzieci, aby otworzyło prezent 
i zobaczyło, co to za osoba. Powiedz dzieciom, że 
23 grudnia to dzień urodzin Józefa Smitha. Omów 
Pierwszą Wizję i wyjaśnij, iż w związku z tym, że 
Józef Smith ujrzał Jezusa Chrystusa i świadczył o 
Nim, otrzymaliśmy ważne dary. Napisz na tablicy: 
„Dary, które otrzymaliśmy dzięki temu, że Józef 
Smith ujrzał Jezusa Chrystusa i świadczył o Nim”. 
Przygotuj cztery duże kartki papieru. Niech na 
każdej z nich będzie napisany jeden z następu-
jących darów: „Mamy Księgę Mormona”. „Mamy 
dzisiaj na ziemi prawdziwy Kościół”. „Mamy ka-
płaństwo”. „Wiemy, że Ojciec Niebieski słyszy i 
odpowiada na nasze modlitwy”.

  Podziel dzieci na cztery grupy. Daj każdej grupie 
po jednej z kartek i poproś je o narysowanie poda-
nego daru. Poproś, aby podarowały swój rysunek 
innej grupie. Niech każda grupa pokaże i objaśni 
swój dar innym dzieciom i umieści swój rysunek 
na tablicy.

   Zachęć do stosowania  (świadczenie o Jezusie 
Chrystusie):   Poproś dzieci, aby zamknęły oczy i 
pomyślały o kimś, z kim mogłyby podzielić się da-
rem ewangelii. Powiedz im, że tak jak Józef Smith 
mogą świadczyć o Jezusie Chrystusie.                             

 Powtórka:  Grudzień 
to dobry miesiąc na 
powtórkę. Rozważ po-
wtórzenie zabawy z wcześ -
niejszej lekcji, zachęcając 
dzieci do opowiedzenia o 
tym, w jaki sposób stoso-
wały doktrynę w swoim 
życiu przez cały tydzień 
lub pytając je, w jaki spo-
sób dzieliły się tą doktryną 
ze swoimi rodzinami.

Dary, które otrzymaliśmy 
dzięki temu, że Józef Smith ujrzał 

Jezusa Chrystusa i świadczył o Nim

Mamy Księgę 
Mormona.

Mamy dzisiaj na 
ziemi prawdziwy 

Kościół.

Wiemy, że Ojciec 
Niebieski słyszy 
i odpowiada na 
nasze modlitwy.

Mamy 
kapłaństwo.

 Kliknij tutaj, aby pobrać 
zarys słońca. 

 Kliknij tutaj, aby pobrać 
napisy. 
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    Jak posługiwać się muzyką w 
Organizacji Podstawowej
  Celem wprowadzania muzyki na zajęcia w Organizacji Podstawowej jest nauczanie dzieci ewan-
gelii Jezusa Chrystusa i pomaganie, by żyły według niej. Pieśni Organizacji Podstawowej spra-
wiają, że nauka jest bardziej radosna, pomagają dzieciom uczyć się i zapamiętywać prawdy 
ewangelii oraz zapraszają do Organizacji Podstawowej Ducha.

  Poniżej zostały przedstawione techniki, które pomogą ci w nauczaniu dzieci ewangelii poprzez 
muzykę. Te przykłady pomogą ci przy nauce pieśni zaproponowanych w ramach tego zarysu. 
Jeśli chcesz zaczerpnąć dodatkowe pomysły, zobacz rozdział „Jak posługiwać się muzyką w 
Organizacji Podstawowej” w zarysie na rok 2010 i 2011.

     Nauczaj ewangelii poprzez muzykę

  Niektóre z najwspanialszych lekcji w Organizacji 
Podstawowej są nauczane poprzez muzykę. „Mu-
zyka może powiększyć zrozumienie przez dzieci 
zasad ewangelii oraz wzmocnić ich świadectwa” 
( NNMWP,  167). Rozważ zadawanie dzieciom py-
tań na temat pieśni, aby pomóc im w zrozumieniu 
jej znaczenia. Na przykład hymn „Uczciwie żyj” 
( Hymny oraz pieśni dla dzieci  str. 108) naucza o 
tym, że podejmując decyzje w życiu, nie jesteśmy 
pozostawieni sami sobie; Duch Święty będzie nas 
prowadził w dokonywaniu dobrych wyborów. 
Narysuj na tablicy zarys trzech tarcz WS i napisz 
na nich następujące pytania: „Kto mnie poprowa-
dzi w wybieraniu sprawiedliwości?” „Kiedy będę 

otrzymywał pomoc?” i „Co mi zostało obiecane w 
zamian za wybieranie sprawiedliwości?” Wskaż 
na pierwszą tarczę, przeczytajcie razem pytanie i 
poproś dzieci, żeby wsłuchały się w słowa pieśni, 
którą będziesz śpiewać i wstały, kiedy usłyszą 
odpowiedź. Niech dzieci kilka razy zaśpiewają z 
tobą odpowiedź. To pomoże im połączyć słowa 
z muzyką. Powtórz zabawę z pozostałymi pyta-
niami. Omów wyrażenia lub słowa, które mogą 
być dla dzieci trudne do zrozumienia. Zaśpiewaj-
cie całą pieśń i przypomnij dzieciom, że śpiewa-
jąc ją, świadczą o tym, że Duch Święty pomaga 
nam, kiedy słuchamy Go i dokonujemy dobrych 
wyborów.

    Angażuj w zabawy muzyczne wszystkie dzieci

  Bez względu na wiek i umiejętności, wszystkie 
dzieci żywo reagują na muzykę i cieszą się, mogąc 
uczestniczyć w zabawach muzycznych. Rytm pieśni 
pomaga dzieciom w zapamiętywaniu tego, co śpie-
wają, i przesłania, jakie niosą słowa. Śpiewając pieśń 
„Uczciwie żyj” ( HOPDD,  108), możesz zmieniać 
tempo i głośność śpiewania. Rozważ wprowadzanie 
terminów muzycznych, takich jak:  legato  (wolno i 

płynnie) i  staccato  (szybko i z przerwami) i pozwól 
dzieciom zaśpiewać pieśń na obydwa sposoby.

  Dzieci również uwielbiają uczestniczyć w ruchu, 
na przykład klaszcząc rytm lub dopasowując ruchy 
rąk do słów. W pieśni „Uczciwie żyj” ( HOPDD,  108) 
ruchy rąk pomagają dzieciom skupić się na słowach 
pieśni. Możesz także użyć ruchów rąk, śpiewając 
pieśń „Nephi’s Courage” [„Odwaga Nefi ego”] ( CS,  

 Zadawaj pytania:  Uży-
waj pytań, aby angażować 
dzieci. Pytania pomagają 
w skupieniu uwagi dzieci i 
wzmacniają ich zrozumie-
nie zasad ewangelii (zob. 
 CS,  300). Pamiętaj, aby 
stawiać pytania w taki 
sposób, żeby dzieci mogły 
znaleźć na nie odpowiedź 
w trakcie śpiewania 
pieśni.

 Podkreślaj zasady 

ewangelii:  Wykonywanie 
muzyki podczas zajęć 
Wspólnej Nauki pomaga 
w podkreślaniu zasad na-
uczanych przez prezydium 
Organizacji Podstawowej. 
„Muzyka jest znakomitym 
sposobem, aby zapraszać 
Ducha Pana na wasze lek-
cje. Muzyka pomaga nam 
w wyrażaniu uczuć, które 
mogą być trudne do wyra-
żenia słowem mówionym” 
( Teaching Guidebook  
[2001], 10).
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 Wskazówka:  Zachęcaj 
dzieci do śpiewania pieśni 
Organizacji Podstawo-
wej podczas domowych 
wieczorów rodzinnych, 
podczas studiowania pism 
świętych i na inne sto-
sowne okazje.

120–121). Na przykład, poproś dzieci, żeby uda-
wały, że w jednej ręce trzymają tarczę, kiedy będą 
śpiewać „Pójdę więc”, udawały, że trzymają miecz 
nad głową, śpiewając „Zrobię to, co mi nakazał Pan” 
i maszerowały w miejscu na słowa „Bo wiem, że 

Pan pomoże mi, gdyż tak powiedział sam”. Poproś 
dzieci, żeby wychodziły z własnymi pomysłami na 
dopasowywanie ruchów do każdej pieśni (niektóre 
ruchy mogą być nieodpowiednie na prezentację 
dziecięcą na spotkanie sakramentalne).

    Powtarzaj pieśni dla podkreślenia zasad ewangelii

  Nauczając danej pieśni, będziesz musiała po-
wtarzać ją często, żeby dzieci się jej nauczyły. 
Będziesz również musiała powtarzać pieśni przez 
cały rok, aby odświeżać je w umysłach dzieci. 
Po nauczaniu pieśni powtarzajcie i śpiewajcie je 
na różne ciekawe sposoby. Nawet po prezentacji 
dziecięcej na spotkaniu sakramentalnym śpie-
wajcie te pieśni, aby dzieci pamiętały je. Możesz 
napisać słowa pieśni, które chcesz, aby dzieci 
powtórzyły sobie, na różnych przedmiotach (na 
przykład na kwiatkach w słoiku, na papierowych 
rybkach w stawie, na piórach indyczych, na li-
ściach drzew lub sercach przyklejonych dookoła 
sali). Poproś dzieci, aby wybrały jeden przedmiot, 
a następnie zaśpiewały pieśń. Poniżej podanych 
jest kilka dodatkowych pomysłów na powtarzanie 
pieśni (pomoce wizualne dostępne są na stronie 
sharingtime.lds.org):

    •  Śpiewająca kostka:  Zrób kostkę z różnymi ru-
chami opisanymi na każdej ściance. Poproś 
jedno z dzieci, aby rzuciło kostką i dowie-
działo się, jaki ruch będą dzieci wykonywały 
w trakcie śpiewania.

    •  Podział na chłopców i dziewczęta:  Zrób osobno 
rysunek chłopca i rysunek dziewczynki i 

przyklej do nich taśmą lub klejem patyczki. 
Powtarzając pieśń, zmieniaj obrazki pokazu-
jące, czyja jest kolej śpiewania. To sprawi, że 
dzieci będą aktywnie zaangażowane.

    •    Śpiewające kukiełki:  Zrób i wytnij dla każdego 
dziecka kopię ilustracji ze strony 63, z pod-
ręcznika dla żłobka,  Behold Your Little Ones  
do pokolorowania. Przyklej klejem lub taśmą 
każdą ilustrację do papierowej torebki, two-
rząc kukiełki. Poproś dzieci, żeby śpiewały, 
używając swoich kukiełek.

    •    Wrzucanie do kosza:  Poproś jedno z dzieci, aby 
wrzuciło woreczek z grochem lub zmięty kawa-
łek papieru do kosza. Jeśli uda mu się trafi ć za 
pierwszym razem, niech dzieci zaśpiewają wers 
raz; jeśli uda mu się za drugim razem, niech 
zaśpiewają wers dwa razy itd.                
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    Nauczanie dzieci niepełnosprawnych
  Zbawiciel nauczał: „Wszystkie twoje dzieci będą uczniami Pana i wielka będzie ich 
pomyślność” ( 3   Nefi  22:13 ).
  Przywódczynie Organizacji Podstawowej mają ważny obowiązek nauczania ewangelii Jezusa 
Chrystusa wszystkich dzieci, łącznie z niepełnosprawnymi. Organizacja Podstawowa jest 
 miejscem, gdzie każde dziecko powinno być mile widziane, kochane, otoczone opieką i 
 zaangażowane. W tej atmosferze jest łatwiej wszystkim dzieciom zrozumieć miłość naszego 
Ojca Niebieskiego i Jezusa Chrystusa oraz poczuć i rozpoznać wpływ Ducha Świętego.

     Każde dziecko jest dla Boga cenne. Każde potrzebuje miłości, 
szacunku i wsparcia.

  Naradzaj się z innymi, gdy pracujesz nad przysto-
sowaniem lekcji do potrzeb dzieci niepełnospraw-
nych w twojej Organizacji Podstawowej.

     1.    Naradzaj się z rodzicami dziecka.  Ro-
dzice zwykle znają swoje dzieci lepiej niż inni. 
Mogą nauczyć cię, jak przystosować się do jego 
potrzeb, czasu koncentracji uwagi oraz ulu-
bionych sposobów uczenia się. Na przykład, 
niektóre dzieci szczególnie dobrze reagują na 
dźwięki muzyki, inne na opowiadanie histo-
rii, obrazki, fragmenty z pism świętych lub 
ruch. Stosuj różne metody nauczania, mając 
pewność, że zawierają one te sposoby, które 
dziecko najlepiej akceptuje.

     2.    Naradzaj się z innymi przywódczyniami i 

nauczycielami Organizacji Podstawowej.  
Módlcie się i pracujcie razem nad najlepszymi 
metodami, które pomogą każdemu dziecku 
uczyć się ewangelii Jezusa Chrystusa i czuć się 
kochane.

     3.    Naradzaj się z radą okręgu.  Przywódcy 
kapłaństwa oraz innych organizacji pomocni-
czych mogą mieć pomysły na temat sposobów 
pomagania dzieciom niepełnosprawnym. 
W pewnym okręgu grupa wyższych kapła-
nów zaoferowała się dostarczyć „dziadka 
dla Organizacji Podstawowej”, który 
miał opiekować się 

autystycznym chłopczykiem. (Idealnie byłoby, 
gdyby w każdym tygodniu była to ta sama 
osoba). To pomogło chłopcu skupić się na lekcji 
i poczuć się kochanym.

    Starszy M.   Russell Ballard nauczał: „Najwidoczniej, 
tym, którym powierzono cenne dzieci, nadano 
święte, szlachetne zarządzanie, ponieważ jesteśmy 
tymi, których Bóg wyznaczył do otoczenia dzisiej-
szych dzieci miłością, ogniem wiary i zrozumie-
niem tego, kim one są” („Great Shall Be the Peace 
of Thy Children”,  Ensign,  kwiec. 1994, 60).        

 Niektóre dzieci 
niepełnosprawne dobrze 

reagują na bodźce 
wzrokowe. Stosuj bodźce 
takie jak pokazano, by 

zasygnalizować im, kiedy 
jest czas na modlitwę, 
spokojne zachowanie 

lub na śpiewanie.  

  Więcej informacji  na 
temat pomagania dzie-
ciom ze szczególnymi 
potrzebami, znajdziesz w 
podręczniku  Nauczanie 
— nie ma większego po-
wołania,  38–39 i na stro-
nie   disabilities   .lds   .org  . 

  Dostosowywanie 

lekcji:  Może zaistnieć 
potrzeba przystosowania 
twoich zajęć Wspólnej 
Nauki do potrzeb dzieci 
niepełnosprawnych. Zob. 
  sharingtime   .lds   .org  , gdzie 
znajdziesz kilka przykła-
dów, jak to zrobić. 

 Kliknij tutaj, by pobrać sylwetki. 



   Wydane przez Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich
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	Jak posługiwać się muzyką wOrganizacji Podstawowej
	Nauczaj ewangelii poprzez muzykę
	Angażuj w zabawy muzyczne wszystkie dzieci
	Powtarzaj pieśni dla podkreślenia zasad ewangelii

	Bóg Ojcem mym
	Nauczanie dzieci niepełnosprawnych
	Każde dziecko jest dla Boga cenne. Każde potrzebuje miłości, szacunku i wsparcia.





Zo
st


an
ę o


ch
rz


cz
on


y
Zo


st
an


ę k
on


fir
m


ow
an


y






















Mamy Księgę 
Mormona.







Mamy dzisiaj na 
ziemi prawdziwy 


Kościół.







Mamy 
kapłaństwo.







Wiemy, że Ojciec 
Niebieski słyszy 
i odpowiada na 
nasze modlitwy.
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SąsiadSąsiad Dziadkowieziadkowiadkow


MatkaMatka
lub ojciecb ojcieb ojci


KolegaKolegaNauczycielauczyciauczyc
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I Have a Body like 
Heavenly Father’s


I have two feet like 
Heavenly Father.


I have two hands like
Heavenly Father.


I have a face like 
Heavenly Father.


Mam ciało, jak 
Ojciec Niebieski


Mam twarz, jak 
Ojciec Niebieski.


Mam dwie ręce, jak 
Ojciec Niebieski.


Mam dwie stopy, jak 
Ojciec Niebieski.
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Maszeruj w 


miejscu


Kołysz się 


na boki


Nuć Wstań
Klaszcz w 
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Zamknij 
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