Idėjos šeimos namų vakaro pamokoms
Tema: Mėgaukitės gamtos grožiu
Idėjos pamokai

Giesmė: „Už grožybę žemės mūs“ (Giesmės, 40: muzika, natos)

Veikla

Kiekvienam šeimos nariui duokite po popieriaus lapą ir rašiklį arba pieštuką. Duokite jiems
užduotį išvardinti viską, kas, jų nuomone, parodo Dievo meilę mums. Jei šeimos nariai
dvejoja, pateikite jiems kelis pavyzdžius, tokius kaip vanduo, maistas, gėlės, saulėlydžiai,
ežerai, paukščiai, žvėrys, mūsų kūnas, Raštai, Bažnyčia, tėvai, Gelbėtojas. Jų mąstymą
galite sužadinti žurnalų arba laikraščių iliustracijomis.
Pakvieskite visus papasakoti, ką jie paminėjo savo sąrašuose. Visus atsakymus priimkite
taip, kad kiekvienas jaustųsi paskatintas dalintis jausmais.
Tegu vienas iš šeimos narių perskaito Mozės 6:63. Paklauskite:
•
•

Kas liudija apie Dievą? (Viskas.)
Ar apie Dievą liudija dvasiniai ar laikinieji (fiziniai) dalykai? (Ir vieni, ir kiti.)

Paprašykite šeimos narius kitą savaitę stebėti, kokie skirtingi dalykai jiems rodo Dangiškojo
Tėvo meilę. Taip pat paprašykite jų visą savaitę šeimos maldose dėkoti Dangiškajam Tėvui
už viską, ką Jis dėl mūsų yra sukūręs. Tegu per vakarienę šeimos nariai papasakoja, ką
pastebėjo tą dieną.
Jūsų šeimai gali patikti sukurti albumą arba koliažą iš žurnalų ir laikraščių nuotraukų bei
pačių sukurtų piešinėlių ar kitų šaltinių iškarpų. Tegu šeimos nariai atrenka tai, kas, jų
manymu, rodo Dievo meilę jiems ir kad Jis mums, savo vaikams, sukūrė šį pasaulį ir viską,
kas jame yra.
Jei turite laiko ir oras tam tinka, išeikite su šeima pasivaikščioti į gamtą. Vaikščiodami
atkreipkite dėmesį į tai, koks grožis mus supa kasdien. Galbūt netoli jūsų namų yra ypatingų
vietų, pvz., parkelis, miškelis, kalva ir t. t. Pasinaudokite tomis vietomis, kad savo šeimos
narius įkvėptumėte pamilti gamtos grožį. Atkreipkite dėmesį į žaliuojančią augmeniją.
Pasiklausykite paukštelių, stebėkite vabalėlius.
Iš pasivaikščiojimo galite parsinešti kažką, ką po to panaudosite koliaže. Kaskart grįždami iš
pasivaikščiojimo gamtoje, šeimos nariai galėtų skelbimų lentoje ar ant popieriaus lapo
priklijuoti gražų paveikslėlį, augalo arba medžio lapą ar gėlytę.

Vaišės: Saldūs kukurūzų spragėsiai
•
•
•

60 ml aliejaus
50 g cukraus
110 g kukurūzų sėklų

Aliejų dideliame puode užkaiskite ant vidutinės ugnies. Iš pradžių į puodą įmeskite tris
kukurūzų sėklas ir uždenkite dangčiu. Kai trys sėklos išsprogs (suprasite pagal garsą),
puodą nukaiskite, įmaišykite į aliejų cukrų ir suberkite likusias kukurūzų sėklas. Puodą gerai
pakratykite ir palaukite 30 sekundžių, kad įsitikintumėte, jog visos sėklos yra vienodos
temperatūros ir neprisvils. Tada puodą uždenkite ir užkaiskite vėl. Periodiškai jį pakratykite
(nenuimdami dangčio). Kai sproginėjimas aprims iki karto per 2 ar 3 sekundes, puodą
nukaiskite ir toliau kratykite porą minučių, kol sproginėjimas visiškai liausis. Suberkite
spragėsius į didelį indą ir palikite ataušti, vis pamaišydami, kad nesuliptų į didelius gniužulus.

Idėjos pamokai mažesniems vaikams
Idėjos pamokai mažesniems vaikams

Giesmė: „Žinau, Tėvas myli mane“
(Vaikiškų dainelių knyga, p. 16: muzika, natos)

Veikla

Prieš pamoką lauke pafotografuokite gamtą: dangų, vandenį, žolę, vabzdžius, paukščius,
gėles ir t.t. Raskite gražius žydinčius medžius ir krūmus ir juos nufotografuokite. Jei nebus
žydinčių augalų, paieškokite panašių nuotraukų žurnaluose, knygose arba internete.
Pasiruoškite skirtingus metų laikus vaizduojančius paveikslėlius (galite pasinaudoti šia
nuoroda:https://www.lds.org/media-library/images/categories/seasons?lang=eng). Jums taip
pat reiks šios rankdarbių medžiagos: storo mėlyno popieriaus, rudo ir žalio guašo, teptukų,
kukurūzų spragėsių ir klijų.
Šeimos nariams parodykite nuotraukas, kurias padarėte prieš pamoką ir papasakokite apie
savo jausmus pamačius tuos nuostabius vaizdus.
Kartu su vaikais Raštuose suraskite šias eilutes: Doktrinos ir Sandorų 59:18–20. Garsiai
perskaitykite 18-ą eilutę ir pirmąją 20-os eilutės dalį:
„Taip, visa, kas ateina iš žemės, savo sezono metu, yra sutverta žmogaus labui ir jam
vartoti, kad ir džiugintų akį, ir linksmintų širdį […]
Ir Dievui patinka, kad jis visa tai atidavęs žmogui“.
Padėkite vaikams suprasti šių žodžių reikšmę. Paklauskite:
•

Kodėl Dievas sukūrė pasaulyje tiek daug nuostabių dalykų? (Jam patinka, kai esame
laimingi.)

Parodykite skirtingus metų laikus vaizduojančius paveikslėlius. Paklauskite:

•
•
•

Kuo skiriasi metų laikai? (Vasarą – žalia žolė, žiemą – sniegas, rudenį – geltoni ir
raudoni lapai, pavasarį – žydintys medžiai ir krūmai.)
Koks jūsų mėgstamiausias metų laikas?
Ar jums patinka, kad metų laikai nuolat keičiasi?

Padėkite šeimai suprasti, kad įvairovė šiame pasaulyje padeda mums būti laimingiems.
Sudainuokite dainą „Lietūs lyja iš dausų“ (Vaikiškų dainelių knyga, 117;muzika, natos),
kiekviename posme naudodami pakeistas frazes: „lietūs lyja“, „saulė šviečia“, „vėjas pučia“,
„lapai skrenda“ ir „sniegas krenta“ (galite sugalvoti ir savo žodžius). Paprašykite, kad, kai
dainuosite, vaikai surastų tinkamo metų laiko paveikslėlius (jie gali nurodyti kelis iš jų,
kadangi kai kuriems žodžiams, pavyzdžiui, „vėjas“ ir saulė“ tinka visus keturis metų laikus
vaizduojantys paveikslėliai).
Perskaitykite šiuos žodžius: „Visa, ką jis daro, tinkama tam laikui“ (Mokytojo 3:11).
Paklauskite:
•

Koks dabar metų laikas? Kuo šis metų laikas gražus?

Šeimos nariams parodykite jūsų padarytas arba pamokai paruoštas žydinčių medžių ir
krūmų nuotraukas ir aptarkite jas.
Šeimos nariams pasakykite, kad dabar patys pasidarysite žydinčius medžius. Išdalinkite
visiems prieš pamoką paruoštas rankdarbių priemones ir medžiagas. Nupieškite medžio
kamieną su šakomis ir tada klijuokite spragėsius – tai bus išsiskleidžiantys žiedai.

Drauge sudainuokite dainelę „Kukurūzų spragėsiai“ (Vaikiškų dainelių knyga, p.
118; muzika, natos). Arba jūsų šeimos nariai gali klausytis šios dainos melodijos ir ją įsiminti,
kol darys savo rankdarbius.
Pasidalinkite savo jausmais apie gamtos grožį ir paliudykite apie mūsų Dangiškojo Tėvo
meilę mums.
Papildomas patarimas:
Vaikams pagaminkite „magiškus žiūronus“. Lipnia juostele suklijuokite kartoninius ritinėlius
nuo tualetinio popieriaus ir pritvirtinkite virvelę, kad juos būtų galima pasikabinti ant kaklo.
Tegu vaikai nuspalvina savo žiūronus. Pasakykite jiems, kad naudodamiesi „magiškais
žiūronais“ jie galės pastebėti aplink esančius nuostabius dalykus, kuriuos mums yra sukūręs
Dangiškasis Tėvas. Kai išeisite pasivaikščioti, užkabinkite žiūronus vaikams ant kaklo. Tegu
vaikai papasakoja, ką per juos mato.

Idėjos pamokai vyresniems vaikams
Idėjos pamokai vyresniems vaikams

Giesmė: „Žinau, Tėvas myli mane“
(Vaikiškų dainelių knyga, p. 16: muzika, natos)

Veikla

Prieš pamoką lauke pafotografuokite gamtą: dangų, vandenį, žolę, vabzdžius, paukščius,
gėles ir t.t.
Kiekvienam šeimos nariui duokite po popieriaus lapą ir rašiklį arba pieštuką. Duokite jiems
užduotį išvardinti viską, kas, jų nuomone, parodo Dievo meilę mums. Jei šeimos nariai
dvejoja, pateikite jiems kelis pavyzdžius, tokius kaip vanduo, maistas, gėlės, saulėlydžiai,
ežerai, paukščiai, žvėrys, mūsų kūnas, Raštai, Bažnyčia, tėvai, Gelbėtojas. Jų mąstymą
galite sužadinti žurnalų arba laikraščių iliustracijomis.
Pakvieskite visus papasakoti, ką jie paminėjo savo sąrašuose. Visus atsakymus priimkite
taip, kad kiekvienas jaustųsi paskatintas dalintis jausmais.
Tegu kas nors garsiai perskaito Doktrinos ir Sandorų 59:18–20. Paklauskite:
•

Kodėl Dievas sukūrė pasaulyje tiek daug nuostabių dalykų? („Tai Dievui patinka“)

Šeimos nariams parodykite nuotraukas, kurias padarėte prieš pamoką ir papasakokite apie
savo jausmus pamačius tuos nuostabius vaizdus. Paaiškinkite, kad viskas aplink rodo
mums, kad Dievas mus myli. Jei tik pažvelgsime, visur matysime stebuklus. Svarbu, kad
pajustume tą didžią Dangiškojo Tėvo meilę kiekvienam iš mūsų ir kad pastebėtume gausius
Jo meilės ženklus.
Šeimos nariams parodykite tokį paveikslėlį.

Paprašykite jų sukurti savo plakatus ir pasikabinti juos savo kambariuose. Prieš pamoką
galite paruošti paveikslėlius plakatams arba leisti kiekvienam šeimos nariui susirasti
paveikslėlį internete ir jį atspausdinkite. Paaiškinkite, kad ant savo plakatų jie turės užrašyti

(arba atspausdinti) tekstą. Kartu perskaitykite ir aptarkite šias Raštų ištraukas, kurias galima
būtų panaudoti plakatuose:
•
•
•
•
•
•

•
•

•

„O Viešpatie, tavo yra didybė, galybė, grožybė, pergalė ir šlovė. Taip, nes tau
priklauso visa, kas danguje ir žemėje.“ (1 Metraščių 29:11).
„Viskam yra metas, ir kiekvienam reikalui tinkamas laikas po dangumi“ (Mokytojo
3:1).
„Visa, ką jis daro, tinkama tam laikui“ (Mokytojo 3:11).
„Ir Dievai iš žemės išaugino visus medžius, malonius akiai ir gerus maistui“ (Abraomo
5:9).
„Iš jo, per jį ir jam yra visa. Jam šlovė per amžius!“ (Romiečiams 11:36).
„Viskas rodo, jog yra Dievas; taip, būtent žemė ir viskas, kas yra ant jos veido, taip, ir
jos judėjimas, taip, ir taip pat visos planetos, kurios juda savo įprastiniu keliu, liudija,
jog yra aukščiausiasis Kūrėjas“ (Almos 30:44).
„Mano tauta gyvens taikos buveinėje, saugiuose namuose, ramiose gyvenvietėse“
(Izaijo 32:18).
„Tikėkite Dievą; tikėkite, kad jis yra ir kad jis sukūrė visa tiek danguje, tiek ir žemėje;
tikėkite, kad jis turi visą išmintį ir visą galią tiek danguje, tiek ir žemėje; tikėkite, kad
žmogus nesuvokia visko, ką gali suvokti Viešpats“ (Mozijo 4:9).
„Šlovinkite Viešpatį! Dėkokite Viešpačiui, nes jis geras, nes jo ištikimoji meilė amžina“
(Psalmių 106:1).

Galite pakviesti šeimos narius šią savaitę išeiti pasivaikščioti ir padaryti nuotraukų bei rasti
Raštų ištraukas arba pranašų žodžius, iš kurių jie galėtų pasidaryti plakatus ir parodyti
šeimai kitą savaitę.
Pasidalinkite savo jausmais apie gamtos grožį ir paliudykite apie mūsų Dangiškojo Tėvo
meilę mums.

