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Rytų Europos Krašto misijų, kuolų ir apygardų prezidentams; vyskupams; skyrių prezidentams; kuolų,
apygardų, apylinkių ir skyrių Pradinukų organizacijų prezidentėms, visiems padaliniams
Rytų Europos Krašto Pradinukų organizacijos iniciatyva
Brangūs broliai ir seserys!
Rytų Europos Krašto prezidentūros nariai ir jų žmonos suvokia, kad mūsų vaikai yra ateities viltis. Jie yra
mūsų brangiausias turtas ir didžiausia besidominčiųjų grupė. Ateinančiais metais vienas aukščiausių mūsų
prioritetų bus padėti tėveliams vykdyti jų šventą pareigą mokyti savo vaikus Evangelijos ir padėti Pradinukų
organizacijoms tapti vietomis, kur vaikai yra „Viešpaties mokomi“.
Kviečiame jus perskaityti čia pridėtą Rytų Europos Krašto Pradinukų organizacijos iniciatyvą, kuri buvo
iškelta norint padėti pasiekti šiuos prioritetus ir paremti Krašto tikslus „Ateik ir sek paskui mane“. Siekiant padėti
remti į Evangeliją sutelktas Pradinukų organizacijas Krašte, buvo sukurtos naujos priemonės, esančios šiame
siuntinyje. Tarp jų yra naujas Pradinukų vadovėlis Sveiki atvykę į Pradinukų organizaciją!, kuriame aprašyta
Sekmadienio Pradinukų organizacijos darbotvarkė ir naudingi šaltiniai.

Sesuo Rozmari M. Viksom, visuotinė Pradinukų organizacijos prezidentė, praėjusį rudenį
lankydamasi mūsų krašte, pabrėžė Evangelijos mokymo per muziką svarbą. Kad padėtume vaikams ir
šeimoms išmokti pradinukų daineles, parengėme Vaikiškų dainelių knygos priedą, kuriame yra
Bendravimo valandėlių plano dainelės. Taip pat sudarėme abėcėlinę rodyklę kompaktiniams diskams
(CD) su Vaikiškų dainelių knygos muzika.
Tikimės, kad šios naujos priemonės padės jums siekiant stiprinti šeimas ir Pradinukų organizacijas.
Meldžiame, kad Viešpats laimintų jus, kai darbuositės su šeimomis ir vaikais. Tikimės, kad tarnaudami
patirsite džiaugsmą ir Viešpaties vadovavimą.
Nuoširdžiai jūsų,

Rytų Europos Krašto prezidentūra
SIUNTINYJE YRA: Rytų Europos Krašto Pradinukų organizacijos iniciatyvos tekstas;
Nurodymai, kaip naudotis Pradinukų organizacijos iniciatyvos medžiaga;
Pradinukų vadovėlis Sveiki atvykę į Pradinukų organizaciją!, sudarytas Rytų Europos Krašte;
CD (tik muzika) ir įdėklas, suderintas su Vaikiškų dainelių knyga;
Vaikiškų dainelių knygos priedas su Bendravimo valandėlių plano dainelėmis.

Rytų Europos Kraštas
Pradinukų organizacijos iniciatyvos medžiaga, 2016
NURODYMAI

Nr.
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Pavadinimas ir apibūdinimas

CD (tik muzika) komplektas.
5 kompaktiniai diskai, viršelis anglų kalba.

Paskirtis

Naudoti kaip akompanimentą dainuojant Vaikiškų
dainelių knygos giesmes ar pagarbumui skatinti.
Įdėkle nurodyta, kuriame CD ir takelyje yra
atitinkama Vaikiškų dainelių knygos giesmė.

Juodai baltame įdėkle pasirinkite norimą dainelę ir
suraskite, kurio CD kuriame takelyje tą dainelę galite
groti grotuvu. Muziką grokite kaip Vaikiškų dainelių
knygos akompanimentą per Pradinukų giedojimo
valandėles ir pagarbumui skatinti.

Pridėti šias Bendravimo valandėlių plano daineles
prie Vaikiškų dainelių knygos.

Naudokite su Vaikiškų dainelių knyga mokydami ir
giedodami daineles iš ankstesnių Bendravimo
valandėlių planų.

Dėžutėje yra juodai baltas įdėklas su 118
giesmių sąrašu, atitinkančiu Vaikiškų
dainelių knygos dainų numerius.
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Naujas Pradinukų dainelių rinkinys, A4
formato knygelė.

Kaip naudotis

(5-10 naujų Pradinukų dainelių)
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Sveiki atvykę į Pradinukų organizaciją!
Pradinukų VADOVĖLIS (geltona A4 formato
knygelė), sudarytas Rytų Europos Krašte.

Detalūs nurodymai Pradinukų vadovėms ir
mokytojoms, kaip vesti Pradinukų bendravimo
valandėles, įskaitant giedojimo valandėles ir
pamokas; nurodyti naudotini šaltiniai.

Vadovaukitės vadovėlio nurodymais, kad
veiksmingiausiai taikytumėte Pradinukų bendravimo
valandėlės, Giedojimo valandėlės ir pamokų
programas panaudodami patvirtintus ir prieinamus
Bažnyčios šaltinius.
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Sharing Time in Primary (Pradinukų
bendravimo valandėlė) mokomasis
filmukas:

Naudoti vadovėms ir mokytojoms mokyti, kaip
taikyti sekmadienio Pradinukų bendravimo
valandėlę, Giedojimo valandėlę ir pamokėlę.

Pradinukų vadovės ir mokytojos parsisiunčia ir žiūri
filmukus savo kalba, kad mokytųsi vesti sekmadienio
Pradinukų susirinkimus.

http://bit.ly/PrimaryARM
http://bit.ly/PrimaryBG
http://bit.ly/PrimaryEST
http://bit.ly/PrimaryLAV
http://bit.ly/PrimaryLIT
http://bit.ly/PrimaryUA
http://bit.ly/PrimaryGEO
http://bit.ly/PrimaryTUR
http://bit.ly/PrimaryKAZ

