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Pse t’u japim mësim fëmijëve të vegjël?
Sido që të jeni, një mësues i ri apo një mësues me përvojë, ju keni zgjedhur që të investoni kohën tuaj në njërën
prej shërbesave më të frytshme: t’u japësh mësim fëmijëve të vegjël! Pse t’u japim mësim fëmijëve të vegjël? Sipas
specialistëve, pesë ose gjashtë vitet e para të jetës së një fëmije përbëjnë periudhën më të ndjeshme, të hapur dhe
vendimtare të zhvillimit të tij. Këto vite, në të cilat ai zhvillon vullnetin e tij për të mësuar, krijueshmërinë dhe
aftësinë e tij për t’u sjellë, ndikojnë të gjithë të mësuarit e tij më pas. Nëse zhvillimi intelektual arrin në këtë nivel
deri në moshën 5 vjeçare, atëherë mësimdhënia e mësimeve të Biblës ndaj fëmijëve të vegjël ka potencialin për të
hedhur disa themele shumë të rëndësishme frymërore dhe intelektuale.

Egoistë

Mendërisht, fëmijët bëjnë pyetje, vëzhgojnë dhe mësojnë gjatë gjithë kohës. Atyre u pëlqen të
mësojnë dhe e bëjnë këtë nëpërmjet të pesë shqisave. Është e rëndësishme që të përdoret një
shumëllojshmëri metodash dhe materialesh që tërheqin shqisat e tyre dhe shtojnë të mësuarit.
Fëmijët e vegjël gjithashtu i marrin gjërat shumë drejtpërdrejtë dhe kanë nevojë për terminologji
të thjeshtë, të qartë – fjalë që tregojnë atë që ata po thonë. Kjo nuk do të thotë që nuk duhet të
përdorni kurrë fjalë më sfiduese. Është e rëndësishme t’i tregojmë atyre fjalë biblike të cilat nuk
mund t’i mësojnë diku tjetër, të tilla si “mëkati”, “Shpëtimtsri” dhe “adhurimi”. Kjo seri përdor
fjalë dhe shpjegime të zgjedhura me kujdes, si dhe një shumllojshmëri përjetimesh shqisore.

Shoqërisht, fëmijët e vegjël e shohin botën sikur rrotullohet rreth tyre dhe nevojave të
tyre. Ata kufizohen në këndvështrimin e tyre. Shmangni konkurrencën por shpërblejini
ata për përpjekjen e tyre individuale. Idetë e mirëseardhjes, lojërat e përsëritjes, aktivitetet
krijuese në këtë seri u japin fëmijëve të vegjël mundësi për të pasur sukses pa konkurrencë.

Emocionalisht, fëmijët e vegjël lëndohen lehtë dhe shpesh ndjenjat e tyre janë të dukshme.
Siguroni një sens sigurie dhe dashurie dhe përkatësie. Përpiquni të ndërtoni vetëbesim nëpërmjet
komenteve pozitive për karakterin e tyre dhe mënyrën se si po rriten dhe po mësojnë që të bëjnë
më shumë. Fëmijët e vegjël janë besues, kështu jini të saktë dhe të vërtetë. Ndërtoni besim tek
ata duke mbajtur fjalën dhe duke qenë të qëndrueshëm. Synimet e mësimit, mësimet kryesore
dhe zbatimet në këtë seri i drejtojnë ata tek burimi i tyre përfundimtar i sigurisë dhe dashurisë
– një marrëdhënie personale me Jezus Krishtin.

Besojnë

Kureshtarë

Fizikisht, muskujt e mëdhenj të fëmijëve të vegjël janë në zhvillim. Rritja e këtyre muskujve
aktualisht mund të krijojë mosrehati nëse ata qëndrojnë pa lëvizur për një kohë të gjatë. Ata kanë
nevojë të luajnë dhe kanë nevojë për shumë hapësirë rrotull tyre për të lëvizur. Ata kanë nevojë
për variacion dhe aktivitet në çdo situatë mësimore. Lërini të luajnë role biblike dhe role në situata
të tjera dhe në zbatime që të mund të lëvizin dhe të përforcojnë mësimin. Në këtë seri mësimesh
do të gjeni aktivitete dramatike, vjersha me veprime dhe lëvizje të cilat ndërthuren me mësimin
biblik, mësimdhënie këngësh dhe vargjesh përmendësh, për t’ju ndihmuar të plotësoni këtë nevojë.

Vulnerabël

Luajnë

Si janë fëmijët e vegjël

Frymërisht, fëmijët e vegjël i pranojnë me zell të vërtetat biblike dhe janë në gjëndje të mësojnë
doktrinën bazë në terma të thjeshta dhe të përgjithshme. Disa gjithashtu mund të jenë gati të
pranojnë Krishtin si Shpëtimtar. Sigurohuni që të jepni mësim nëpërmjet përsëritjes dhe jepni
mundësi për përgjigje. Mbani gjithmonë në mende se marrëdhënia e tyre me ju, mësuesin e tyre,
do të ndikojë në marrëdhënien e tyre me Perëndinë. Me lutje përkushtojani mësimdhënien tuaj
Zotit dhe lëreni dashurinë e tij për fëmijët të rrjedhë nëpërmjet jush. Kjo seri jep një themel të
fortë të të vërtetave bazë të Ungjillit, shembuj të përshtatshëm të mëkatit dhe zbatime biblike
të përsëritura në fjalë, veprime dhe këngë.
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Si përdoret kjo seri
Ky është një volum i serisë së prodhuar prej Bashkësisë
së Ungjillizimit të Fëmijëve® për t’u përdorur me fëmijët
e vegjël. Ne jemi të bindur se fëmijët e vegjël mund të
njohin Perëndinë!

Shkrimet janë cituar nga Bibla ABS. Nëse dëshironi
mund ta zëvendësoni me një përkthim tjetër. Shpjegimet
e vargut dhe simbolet janë përshtatur për çdo përkthim
ose gjuhë.

Ky libër përmban të gjithë informacionin që keni nevojë
për mësimdhënien në klasën tuaj.

Në material do të shihni simbolet e mëposhtëm. Secili
tregon një aktivitet.

Në këtë libër përfshihet teksti i plotë i mësimit. Përpiquni
të mos lexoni nga libri por mbani kontakte me sy me
fëmijët. Një mësim që jepet mësim dhe që nuk lexohet,
është më i besueshëm dhe interesat për fëmij. Mësuesit
më me përvojë mund të kenë dëshirë të shfaqin vuzualet
mbi një mbajtës në nivelin e pamjes së fëmijëve dhe të
japin mësim nga një Bibël e hapur. Kjo i lejon mësuesit
që të ketë duart e lira për një shumëllojshmëri aktivitetesh
të ndërthurura në mësime.

Simbole të aktiviteteve

Këngë

Aktivitet Vjershë me
dramatik
veprime

Çdo mësim përfshin shumë mundësi për përfshirje aktive
nëpërmjet aktiviteteve dramatike, vjershave dhe këngëve
me lëvizje. Sigurohuni të vlerësoni nevojat e grupit tuaj
dhe të zgjidhni idenë që do të funksionojë më mirë dhe
do të përshtatet me kohën e mësimit.

Këshilla për mësimdhënien ndaj fëmijëve të vegjël
Jini të përgatitur dhe të
organizuar
w Studjojeni mirë mësimin dhe orarin e klasës.
w Planifikojeni mirë kohën tuaj.
w Përgatitni një program të shkruar dhe ndiqeni atë.
w Organizoni materialet tuaja.
w Jini fleksibël për të plotësuar nevojat e klasës tuaj.
w Jini të përgatitur për ndërprerje – dhe surpriza!
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Planifikoni një kohë para
mësimit
Planifikimi i një kohe para mësimit, sigurisht, nënkupton
që ju duhet të jeni në klasë dhe gati para se të vijë fëmija
i parë! Kjo ju ndihmon jo vetëm që të përgatiteni më
mirë për të dhënë mësim, por gjithashtu siguron një sens
sigurie për fëmijët. Bëni gati etiketa për emrat. Ato mund
të jenë bërë me letra me ngjyra dhe të ngjitura me një
kapëse të sigurt, ose me shirit që ngjit nga të dyja anët.
Gjithashtu siguroni vizatime për të ngjyrosur, libra me
histori për t’u parë dhe histori ose muzikë të incizuara që
mund të dëgjohen. Këto aktivitete mund të organizohen
në “qendrat e interesit” përreth dhomës. Aktivitetet që
zgjidhni duhet të përforcojnë qëllimin e mësimit për ditën
ose të sigurojnë një përsëritje të mësimit të mëparshëm.
Sugjerimet në segmentin e mirëseardhjes janë dizenjuar
që të përdoren në kohën para mësimit. Këto ide janë
të efektshme edhe pse të thjeshta dhe që kërkojnë pak
përgatitje. Është mirë që gjithmonë të ketë një aktivitet
të planifikuar, por ndonjëherë aktiviteti më i mirë para
mësimit është të uleni dhe të bisedoni me fëmijët ndërsa
ata vijnë.
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Kini një rutinë

w Nuhatja – Përdorni gjëra që lidhen me mësimin që

Është e rëndësishme të vendosni një rutinë dhe një gjëndje
pritjesh për çdo zonë të dhomës dhe për çdo segment
mësimi. Fëmijët do të ndihen të sigurt nëse e dinë se çfarë
të presin. Një orar mësimi jepet në fillim të çdo mësimi, për
t’u përdorur si udhëzues. Përpiquni të ndiqni orarin që keni
vendosur, por jini të ndieshëm ndaj reagimit të fëmijëve për
çdo aktivitett dhe përshtatuni. Rutinat që japin një siguri
dhe interes mund të përfshijnë këngë të rregullta hapjeje
dhe mbylljeje; katrorë qilimi për t’u ulur; zona të dhomës të
dizenjuara për aktivitete të caktuara (p.sh. zona e historisë,
zona e këngëve, zona e punës së dorës); vjersha ose vjersha
me lëvizje për të sinjalizuar aktivitete të caktuara.

Përfshini fëmijët
w Të ndihmuarit – Fëmijët të mbajnë këngët ose

kanë aromë (vezë, erëza, parfume, temjan). Gjithashtu
lerini fëmijët të pretendojnë se po nuhasin aromat e
mundshme (vezë, gatim i ushqimeve, lule, kafshë).

w Shijim – Lerini fëmijët të shijojnë ushqimet e
përmendura në mësim ose që kanë të bëjnë me
mësimin dhe ushqime nga kultura të ndryshme.

w Prekje – Siguroni objekte jo të dëmshme që lidhen

me mësimin që fëmijët të mund t’i prekin. Përfshini
forma, materiale të ndryshme dhe gjëra të natyrës.
Gjithashtu lejojini fëmijët që të mbajnë figurat,
këngët, vizualet dhe simbolet e vargjeve përmendësh.

Përdorni një shumllojshmëri
vizualesh

w Luajtje rolesh – Fëmijëve u pëlqen të luajnë rolet e

Përdorni figura dhe objekte me forma, përmasa dhe ngjyra
të ndryshme. Vargjet dhe vizualet mund të prezantohen
në disa mënyra të ndryshme:

w Lutje – Fëmijët le të luten me zë të lartë në klasë për

w Ngjitini ato me shkopinj për punëdore.
w Vendosini magnete nga pas për t’i ngjitur në një tavë

vizualet dhe të shpërndajnë materialet.
ngjarjeve të mësimit.
kërkesa specifike.

w Këngë dhe vjersha me veprime – Këndoni këngë
me veprime dhe përfshini vjersha me veprime.

w Pyetje – Bëni pyetje ndërsa jepni mësim si dhe në

kohën e përsëritjes. Lerini kohë fëmijëve që të bëjnë
pyetjet e tyre.

Përfshini shqisat
Për arësye se fëmijët e vegjël mësojnë nëpërmjet shqisave të
tyre, një sesion i efektshëm mësimdhënieje do të përfshijë
eksperienca me të pesta shqisat; shikimin, dëgjimin,
nuhatjen, shijimin, prekjen. Kur të planifikoni mësimin
tuaj dhe orën e mësimit, vendoseni veten në histori.
Çfarë do të prekte shqisat tuaja nëse do të ishit njëri prej
personazheve? Çfarë do të kishit parë ose dëgjuar? Çfarë
mund të kishit nuhatur ose shijuar? A ka objekte ose gjëra
të cilat mund t’i keni prekur? Kur ia bëni këto pyetje vetes,
kjo do t’ju ndihmojë të mendoni në mënyrë krijuese për
atë që do të bëni në klasë që ta përjetojnë edhe fëmijët. Ja
ku janë disa shembuj:

w Të parit – Flisni për vizualet që përdorni dhe pyetini
fëmijët se çfarë shikojnë.

w Dëgjimi – Përdoreni zërin tuaj në mënyrë krijuese për

të përshkruar personazhet në mësimin tuaj. Fëmijët
të përdorin zërat e tyre për të imituar tinguj ose për të
përsëritur dialogun. Përfshini këngë për të përforcuar
mësimin.
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pjekjeje.

w Përdorni kapëse rrobash dhe vërini ato në një spango.
w Vendosini ato në një tabelë me xhepa plastik.
w Vendosni letër për ta përdorur në tabelën e flanelografit.

Jepni mësim me muzikë
Muzika siguron mundësi për lëvizje dhe tërheq vëmendjen
e dëgjuesve të shpërqendruar. Nuk është e domosdoshme
që t’ua mësoni këngën fëmijëve fjalë për fjalë. Vetëm
këndojuni atyre. Fëmijët do t’i mësojnë këngët vetëm
duke i dëgjuar. Edhe nëse nuk jeni shumë të prirur për
muzikë, përpiquni të përfshini shumë këngë. Fëmijët e
vegjël zakonisht i mësojnë këngët shumë më shpejt sesa
çfarëdo pjese tjetër e mësimit.

Bëni shpesh përsëritje

Përforconi mësimin në mënyra të ndryshme. Përdorni
lojëra të përsëritjes, këngë, luajtje roli, punëdore dhe
mësime me objekte. Gjithashtu mund t’i lini fëmijët të
ritregojnë mësimin duke përdorur vizualet tuaja.

Jini miqësorë
Buzëqeshni shpesh. Flitini fëmijëve në nivelin e tyre të të
parit. Jini personal dhe përpiquni të përdorni gjithmonë
emrat e fëmijëve. Tregoni interes në çdo fëmijë si një
individ. Jini të durueshëm dhe bujarë me lavdërimet
dhe inkurajimet për ta.
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Disiplinoni me qëndrueshmëri
Jini të dashur por të qëndrueshëm në disiplinë dhe
realë në pritjet tuaja. Mbani mend që fëmijët e vegjël
kanë nevojë për shumë lëvizje dhe mundësi për t’u
përgjigjur. Kur disiplinoni mund të dalin probleme,
jini të kujdesshëm në mënyrë që të disiplinoni sjelljen jo
fëmijën (dmth problemi nuk është fëmija vetë por sjellja
e tij e papërshtatshme). Mbani mend se përgatitja e mirë
dhe sigurimi i një bashkëveprimi të mjaftueshëm do të
eliminojë pjesën më të madhe të problemeve.

w Kini rregulla të përçaktuara mirë dhe jini të

qëndreueshëm në mbajtjen e tyre. Përsëritini rregullat
me gojë dhe mundësisht me një vizual në fillim të
çdo mësimi. Përcaktoni se sa fëmijë mund të jenë në
çdo aktivitet.

w Jepni udhëzime pozitive duke treguar se çfarë duhet të
bëjë një fëmjë, jo vetëm se çfarë nuk duhet të bëjë. Thoni
“Bëjeni këtë,” në vend që të thoni “Mos e bëni atë”

w Kur një fëmijë sillet keq, pyete nëse ka nevojë për kohë

që të mendohet për sjelljen e duhur. Nëse ka nevojë
për kohë që të mendohet, lëreni që të ulet vetëm për
aq minuta sa është mosha e tij. Kur mbaron koha,
pyeteni nëse është gati që të sillet mirë. Nëse është
kështu ai mund të vazhdojë aktivitetin.

w Planifikoni që të keni një ndihmës që të ulet afër një

fëmije që vazhdimisht shkakton shqetësime në klasë.
Shpesh një prekje në krah do ta ndihmojë fëmijën të
rifokusohet.

T’u japësh mësim 2 dhe 3
vjeçarëve
Dy dhe tre-vjeçarët janë shumë të mësueshëm.
Disa madje i referohen këryre viteve si “mosha e të
zbuluarit.” Duhet të jeni të ndjeshëm ndaj secilit
fëmijë në nivel individual për arësye se në këtë
grupëmoshë ka një gamë të gjerë nivelesh pjekurie.

Orari i mësimit
Përfshini një aktivitet pas dy ose tre minutash
mësimdhënieje.

Mësimi biblik
Përdorni shumë përsëritje. Kjo grupëmoshë e
pëlqen përsëritjen e të njëjtit mësim shumë herë
(të paktën dy deri në katër herë) para se të kalohet
në një mësim të ri!

Këngët
Zgjidhni dy ose tre këngë që mund t’i përdorni
gjatë kësaj serie mësimesh. Këndojeni çdo këngë
disa herë gjatë kohës së mësimit. Kur përdorni një
vizual për një këngë, kini një fëmijë të ndryshëm
për të mbajtur vizualin sa herë që e këndoni.
Vazhdoni ta këndoni këngën derisa të gjithë ata
që kanë dëshirë të mbajnë vizualin të kenë një
mundësi për ta mbajtur.

Vargu përmendësh
Përsëritja është çelësi për fëmijët e vegjël që të
mësojnë një varg përmendësh. Thoni një frazë të
shkurtër dhe fëmijët le ta përsërisin pas jush. Në
një grup të vogël fëmijësh secili fëmijë një nga
një le ta përsërisin vargun. Sipas dëshirës mund
të përdorni diçka për t’i inkurajuar ose shpërblyer
ata. Vazhdoni të punoni në të njëjtin varg gjatë
serisë derisa fëmijët ta kenë mësuar përmendësh.
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Pse t’i udhëheqim fëmijët e vegjël për tek Krishti?
A mund të shpëtohet një fëmijë i vogël? Zoti Jezus tha,
“Në të vërtetë po ju them: në qoftë se nuk ktheheni dhe
nuk bëheni si fëmijët e vegjël, ju nuk do të hyni fare në
mbretërinë e qiejve” (Mateu 18:3). Jezusi ia dha premtimin
e Tij të shpëtimit “kujtdo që beson” (Gjoni 3:16) pa asnjë
kufizim tjetër. Ai foli për të vegjëlit që besojnë në Të dhe
rrezikut nëse skanalizohen (Mateu 18:6).
Shirley Wisner, e cila për shumë vite shërbeu si trajnuese
mësuesish dhe si redaktore për revistën Ungjillizimi i
Fëmijës së Sotëm (Evangelizing Today’s Child®), e bazoi
përgjegjshmërinë e një fëmije tek Jakobi 4:17 - “Ai, pra,
që di të bëjë të mirë edhe nuk e bën, bën mëkat.” Zj
Wisner theksoi, “Çdo fëmijë normal e dallon të drejtën
nga e gabuara që para se të jetë pesë vjeç. Shpejt ai mëson
se ka disa gjëra të caktuara të cilat nuk duhet t’i bëjë sepse
janë të gabuara dhe se nëse i bën do të ndëshkohet. Të
njëjtit fëmijë mund t’i mësohet lehtë që Perëndia i quan
këto gabime mëkate dhe se ka një zgjidhje për mëkatin.”
Statistikat tregojnë se tetëdhetë e pesë përqind e atyre që
marrin vendim për Krishtin e bëjnë këtë midis moshave
katër dhe katërmbëdhjetë. Josh McDowell, një folës
dhe autor i njohur, foli për këtë statistikë dhe tha, “Ka
mundësi që të bëhet nëtëdhjetë e pesë përqind brenda
pesë vitesh.” Ai gjithashtu parashikoi se spektri i moshës
kishte mundësi të ulet në katër dhe tetë. Është e qartë që

ne duhet t’i arrijmë fëmijët herët dhe ka një përparësi
në këtë. Shumë drejtues të krishterë u shpëtuan si fëmijë
parashkollorë. Për shembull, Corrie ten Boom u shpëtua
kur ishte pesë vjeçe, Dr James Dobson kur ishte tre vjeç,
Amy Carmichael kur ishte tre vjeçe.
Pjesa më e madhe e fëmijëve që janë shpëtuar në moshë
të hershme (dmth parashkollore) kanë pasur privilegjin
e një edukimi të krishterë.
Është e rëndësishme që synimi ynë i parë të jetë ungjillizimi
i fëmijëve. Ashtu si Dr Howard Hendricks theksoi, “Të
presësh që një fëmijë të jetojë një jetë të krishterë kur ai
nuk e ka atë, do të thotë të tallesh me të. Nëse Fryma e
Shenjtë nuk banon në zemrën e një personi ai nuk mund
të jetojë (një jetë) ashtu si i pëlqen Perëndisë.”
Tek Marku 16:15 Zoti Jezus na urdhëron t’i predikojmë
Ungjillin “çdo krijese.” Kjo përfshin fëmijët. David
Livingstone, një misionar dhe zbulues i famshëm skocez,
tha, “Puna jonë është t’u mësojmë fëmijëve për mëkatin
dhe Shpëtimtarin, pa as edhe një aluzion lidhur me
një moshë të caktuar për të pranuar Krishtin. Fryma e
Shenjtë, në kohën e duhur, do t’i bindë ata për mëkatin.”
Perëndia është i aftë ta tërheqë një fëmijë pranë Vetes së
Tij. Nëse dyshoni në aftësinë e fëmijës për të komunikuar
me Perëndinë, mos dyshoni aftësinë e Perëndisë për të
komunikuar me fëmijën!

Fëmijët e vegjël dhe shpëtimi
Ndërsa punojmë me parashkollorët përpiqemi të
ndërtojmë të vërtetat biblike në të kuptuarit e tyre, “tullë
pas tulle”. Çdo sesion mësimi ka si synim t’i drejtojë
ata të kuptojnë një të vërtetë biblike ose të thellojnë të
kuptuarit e tyre të një të vërtete të cilën e kanë mësuar
tashmë. Në këtë mënyrë do t’u mësohen bazat e Ungjillit
dhe më shumë. Ndërsa jepni mësim, varuni në Frymën
e Shenjtë që t’u japë atyre të kuptuarit dhe t’i tërheqë
ata për tek Krishti. Sidoqoftë, jini të vetëdijshëm se
parashkollorët duan ta kënaqin me të vërtetë mësuesin
e tyre kështu duhet të shmangim shpalljet e bëra mbi
këtë bazë.
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Nëse një fëmijë ka pyetje, përgjigjuni në nivelin e fëmijës;
nëse ai nuk është i kënaqur me përgjigjen ai do të pyes
përsëri, ose mund të ketë një pyetje tjetër. Le ta vendosi
fëmija ritmin ose hapin dhe jini shumë të kujdesshëm
që të mos e vini fëmijën në presion që të bëjë një rrëfim
besimi. Nëse një fëmijë është shumë i qartë për sa i
përket Ungjillit dhe qartësisht dëshiron t’i besojë Zotit,
mund ta shihni të dobishme të lexoni “Pyetje kyçe për
këshillimin” (shih në fund).

Fëmijët e vegjël mund të njohin Perëndinë nëpërmjet krijimit

Brumë për të luajtur, plastelinë për punë dore, instrumenta dhe veshje
Më poshtë janë disa gjëra për argëtim dhe mësim. Për një aktivitet krijues fëmijët mund të përdorin brumë
për të luajtur ose plastelinë për të formuar objekte që kanë lidhje me mësimin ndërsa përsërisni mësimin.
Instrumentet ritmike janë të shkëlqyera për të siguruar pjesëmarrje aktive në një bandë ritmike ose paradë lavdërimi.
Veshjet i japin fëmijëve kënaqësinë e “të veshurit” si personazhet ndërsa luajnë role në pjesë të ndryshme të mësimit.

Brumë për të luajtur
1 filxhan miell
½ filxhan kripë
2 lugë gjelle pluhur për fryrje (cream of tartar)
2 lugë gjelle vaj gatimi
1 filxhan ujë me ngjyrë ushqimore të shtuar
Opsionale: ngjyrosës ushqimesh; vanilie, kanellë, ose
aroma të tjera; shkëlqyes pluhur.
Vendosini të gjithë përbërësit në një tenxhere të madhe
dhe përziejeni në një nxehtësi mesatare derisa brumi të
bëhet si top. Lëreni të ftohet dhe pastaj ngjesheni derisa
të bëhet i butë.
Ruajeni në një mbajtës hermetik (do të ishte mirë një qese
plastike me mbyllje që mund t’i largohet ajri i brendshëm).

Plastelinë për punë dore
200 g miell misri
2¼ litër ujë
400 g sodë buke
Përziejini të gjithë përbërësit së bashku në një tenxhere
mesatare. Gatuajeni dhe përziejeni në një nxehtësi mesatare
derisa të trashet me një dendësi si brumë. Hidheni përzierjen
në një sipërfaqe të sheshtë të pudrosur me miell misri dhe
ngjisheni. Mbulojeni me një copë të njomur ose mbajeni në
një qese plastike. Plastelina mund të përdoret për punëdore
ose “modele”, të cilat mund të ngjyrosen kur të thahen.
(Shënim: mund të përdorni edhe plastelinë normale)

w Set prej dy shkopinjsh ose kunjash si shkopa për ritëm.
w Këmbana të vëna në shirita lëkure ose fjongo.
w Enë plastike të disponueshme me vrima reth anëve
dhe këmbana të lidhura fije leshi ose fjongo si
tambura (dajre).
w Sete blloqesh druri me letër zmerile të ngjitur nga
njëra anë si blloqe për ritëm.

Veshje biblike
Kjo veshje mund të përdoret si për personazhet biblike
femra ashtu dhe për personazhet meshkuj. Përdorni çfarëdo
materiali, por sigurohuni që të ktheni të gjitha palat. Bëjini
në tre përmasa për fëmiët: të vogla (60 x 120 cm / 24” x 48”),
mesatare (70 x 152 cm / 28” x 60”) dhe të mëdha (75 x 160
cm / 30” x 64”). (Për të rriturit dhe të rinjtë, eksperimentoni
për të vedosur përmasat e dëshiruara). Krijoni një litar ose
një rrip prej cope për çdo veshje. Për kostume më të thjeshta
mund të përdoren qese prej letre. Pritni hapjen e krahëve
dhe të kokës për çdo kostum.

Palose

Palose

Prite

Bëni instrumeta të thjeshta ritmike prej sendeve
shtëpiake dhe zbukurojini me ngjitësa, fjongo ose shirita
me ngjyra, shkëlqyesa, lapsa, bojëra ose materiale të tjera.
(Bëjeni këtë para se të fillojë mësimi ose si aktivitet krijues
me fëmijët). Sigurohuni që t’i ngjisni mirë lidhjet dhe
mbylljet në instrumentat që përmbajnë oriz ose fasule.

120 cm (48”)

Instrumenta ritmike

mbushura me disa fasule ose oriz për t’u tundur.

w Kutia të vogla të hapura nga njëra anë me llastikë të
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60 cm (24”)
qepe

vegjël të lidhur mbi hapjen si harpa.

w Tuba për bori.
w Kutia biskotash prej llamarine ose kartoni për daulle.

qepe

w Kutia të vogla plastike (secila me një kapak) të
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Planifikimi i kohës së mësimit
Më poshtë është një orar i sugjeruar për t’ju ndihmuar të planifikoni një 30-minutësh, 1-orësh ose 2-orësh kohë
mësimi të mbushur me argëtim, të dhënë një herë në javë ose çdo ditë. Nëse jeni duke dhënë mësim një herë në
javë, do të shihni se ka shumë aktivitete për të zgjedhur – dhe se nuk ka shumë kohë për t’i përdorur të gjitha! Në
situatën e një qendre përkujdesjeje për fëmijët (çerdhe, kopsht nëse lejohet), këto ide dhe materiale mund t’i kalohen
kujdestarit si një mënyrë për të përforcuar mësimin gjatë javës. Në situatën e një kishe këto ide mund të funksionojnë
mirë në një shërbesë gjatë javës ose ndonjë takim tjetër.
Për t’i dhënë mësim këto materiale në një situatë nga e hëna në të premte, zgjidhni njërin prej tre planeve sipas kohës
në dispozicion. Nëse keni vetëm 30 minuta, ndajeni vargun përmendësh dhe mësimin biblik në katër ditët e para
siç tregohet më poshtë. Mund të jepet një kohë përsëritjeje çdo ditë ose në fund të javës.
Dita 1
Vargu përmendësh

Dita 2
Dita 3
Dita 4
Mësim biblik pjesa 1 Mësim biblik pjesa 2 Mësim biblik pjesa 3

Orari

(Segmentet e kohës janë dhënë në minuta, përveç rastit kur tregohet ndryshe).
Segmentet e mësimit segment

30 minuta

1 orë

2 orë

Mirëseardhja

Para-mësimi Para-mësimi Para-mësimi

Adhurim

-

5

5

Vargu përmendësh

5

5

10

Lëvizje*

5

5

5

Mësim biblik**

15

15

20

Përsëritje

5

5

10

Histori për t’u lexuar me zë të lartë

-

5

5

Koha e ngrënies

-

-

10

Aktivitet krijues

-

15

20

Aktivitet

-

-

25

Ikja në shtëpi***

-

5

10

?

*
Përdorni aktivitete e sugjeruara të lëvizjes ose këndoni këngë me veprime.
** Përfshini aktivitete dramatike nëse e lejon koha.
*** Ndërsa prisni që të vijnë prindërit, fëmijët le të ndihmojnë në rregullimin e dhomës,
përsëritni vargun përmendësh dhe këndoni këngë.
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Dita 5
Koha e përsëritjes
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1:1-13

Zanafilla

(dita tre)

Perëndia
krijon tokën
dhe bimët

1:1-8

Zanafilla

Perëndia
krijon
dritën, ujin,
qiellin dhe
ajrin (ditët
një dhe dy)

Mësimi

Perëndia
krijoi tokën
dhe bimët

Bibla na
tregon se
Perëndia
është
Krijuesi

E vërteta
qendrore
Adhurim

Errësira dhe
drita

Lëvizje

Përsëritje
Zanafilla 1:1
Këndoni

Lutje
Këngë
Ofrim

Këndoni

Këngë

Këngë

“Në fillim
Perëndia më
Perëndia krijoi bëri mua të
qiejt dhe
vëçantë
tokën”
Këngë
(Zanafilla 1:1)

Vargu
përmendësh

Këngë

Ofrim

Të ndryshëm Këngë
dhe të
Lutje
ngjashëm
Këngë

Mireseardhja

Mbill një
kopsht

Ndiej erën
që fryn

Përsëritje

Histori e
lexuar me zë
të lartë

Histori e
lexuar me zë
të lartë

Aktivitet
tjetër

Këngë

Ditët e
krijimit

Fletë
aktiviteti për
studentët

Ditët e
krijimit

Brum për të
luajtur

Fletë
aktiviteti për
studentët

Lulet e
mbajtëset
prej letre të
këkëve të
vegjël

Brum për të
luajtur

Le të bëhet
drita

(Zgjidhni një)

(Vjershat me
veprime janë me
gërma të pjerrëta)

“Unë besoj
tek Bibla”

Aktivitet
krijues

Këngë dhe
vjersha me
veprime

Uji dhe toka

Muralja e
krijimit

Objekt i
mësimit të
krijimit

Loja e
ndarjes së
ditës dhe
natës

(Zgjidhni një)

Aktivitet

Fëmijët e vegjël mund të njohin Perëndinë nëpërmjet krijimit

Përmbledhje
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(dita gjashtë
dhe shtatë)

Perëndia
krijon
kafshët dhe
njerëzit

1:1-23

Zanafilla

Perëndia
krijon
diellin,
hënën, yjet,
zogjtë dhe
peshqit (dita
katër dhe
pesë)

Mësimi

Vizatim
natyrë e qetë

Mireseardhja

Perëndia i
Gjetja e
bëri njerëzit ngjyrave
të veçantë në
mënyrë që
ata ta donin
Atë

Perëndia
është një
krijues i
mençur dhe
Ai di çdo gjë

E vërteta
qendrore

Ofrim

“Unë besoj
tek Bibla”

Lutje

Këngë

Këngë
Ofrim

Lutje

Këngë

Adhurim

Varg me
lëvizje

Përsëritje
Zanafilla
1:31

Varg me
lëvizje

(Zanafila
1:31)

“Atëherë
Perëndia
shikoi të
gjitha ato që
kishte bërë,
dhe… ishte
shumë mirë”

Vargu
përmendësh
Përsëritje

Koka supe,
gjunjë,
këmbë

Zbatimi

Aktivitet
tjetër

Lojë
Zbatimi
memorizuese
e krijimit.

Udhëzime të Yje qëllues
mençura dhe
të pamenda
(qesharake).

Lëvizje

Këngë

Këngë

Këngë
Këngë

Ditët e
krijimit

Këngë
Ditët e
krijimit

Këngë

Këngë

Brum për të
luajtur.

Fletë
aktiviteti për
studentët

Këngë
Ditët e
krijimit

Qiell i
lëvizshëm

(Zgjidhni një)

(Vjershat me
veprime janë me
gërma të pjerrëta)

“Ylli i vogël
lart në qiell”

Aktivitet
krijues

Këngë dhe
vjersha me
veprime

Perëndia
më bëri të
veçantë

Gjeni
kafshën

Le të
zbukurojmë
biskotat.

Unë shikoj

(Zgjidhni një)

Aktivitet

Fëmijët e vegjël mund të njohin Perëndinë nëpërmjet krijimit

Përmbledhje (vazhdim)
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Zanafilla 4

Kaini dhe
Abeli i japin
dhurata
Perëndisë

Zanafilla
2-3

Adami
dhe Eva
Zgjodhën të
mëkatonin

Mësimi

- Nëpërmjet
Jezusit

Adhurim

Ofrim

Ditët e
krijimit

Këngë

Lutje

“Unë besoj
tek Bibla”

Ofrim

Këngë

Një udhëtim Këngë”
në kopshtin
Lutje
zoologjik
Ditët e
krijimit

Mireseardhja

Ka vetëm
Një rrugë
një rrugë për
falje

Të gjithë
janë
mëkatarë

E vërteta
qendrore
Lëvizje

Loja e
ngjyrave

3:23)

(Romakëve

“…sepse
të gjithë
mëkatuan
dhe u
privuan
nga lavdia e
Perëndisë”

Loja e
ngjyrave

3:23)

Koka supe,
gjunjë,
këmbë

“… të
Ecja e
gjithë kanë
kafshëve
mëkatuar…”
Këngë
(Romakëve

Vargu
përmendësh

Ndërto një
altar

Fruti në
pemë

Përsëritje

Histori e
lexuar me zë
të lartë

Histori e
lexuar me zë
të lartë

Aktivitet
tjetër

“Vetëm një
të shkosh në
qiell ”

Fletë
aktiviteti për
studentët

“Mosbindja
ndaj
rregullave
të mira të
Perëndisë”

Brum për të
luajtur

Fletë
aktiviteti për
studentët

Familja ime

Brum për të
luajtur

Pemët
frutore

(Zgjidhni një)

(Vjershat me
veprime janë me
gërma të pjerrëta)

Ditët e
krijimit

Aktivitet
krijues

Këngë dhe
vjersha me
veprime

E drejtë apo
gabim

Nuk
mund të
fshihesh prej
Perëndisë

Të bësh atë
që të thonë
prindërit

(Zgjidhni një)

Aktivitet

Fëmijët e vegjël mund të njohin Perëndinë nëpërmjet krijimit

Përmbledhje (vazhdim)

Fëmijët e vegjël mund të njohin Perëndinë nëpërmjet krijimit
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Veprimet për vargun përmendësh
Mësimi 3-4

Zanafilla 1:31

Varg me veprime

“Atëherë Perëndia shikoi të gjitha ato që kishte bërë, dhe… ishte shumë mirë.”

““Atëherë Perëndia””

““shikoi të gjitha””

“ato që kishte bërë,”

“dhe … ishte shumë
mirë”

Tregoni me gisht lart, pastaj
hape dorën dhe ule duke e
sjellë para kraharoritont

Me duart e hapura, me
pëllëmbët e kthyera nga
kraharori,rrotulloje dorën
e djathtë lart dhe ktheje
përsëri tek dora e majtë.

Rrotulloji grushtet para dhe
mbrapa mbi njëri tjetrin dhe
pastaj hapini duart anash.

Puth majat e gishtave të
dorës së djathtë pastaj
vendose kurrizin e dorës së
djathtë mbi dorën e majtë
të hapur.

Mësimi 5-6

Romakëve 3:23

Loja e ngjyrave

“… të gjithë mëkatuan dhe u privuan nga lavdia e Perëndisë.”
(Udhëzimet për lojën e “ngjyrave” janë përfshirë në të dyja mësimet).
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Këngë dhe veprime
Unë besoj tek Bibla
1

(1) Unë besoj tek Bibla. (përsërite)
(1) Unë besoj tek Bibla Fjala e Perëndisë.

2

(2) Unë besoj Jezusin. (përsërite)
(2) Unë besoj Jezusin; Birin e Perëndisë.

3

(3) Vdiq për mëkatarët. (përsërite)
(3) Vdiq për mëkatarët edhe për mua

4

(4) Krishti është ringjallur. (përsërite)
(4) Krishti është ringjallur; U ringjall për mua.

5

(5) Krishti do të kthehet. (përsërite)
(5) Krishti do të kthehet, përmbi re për mua.

Veprimet:
(1) Mbani duart si një Bibël e hapur.
(2) Tregoni lart me gisht. (3). Bëni kryqin me gishtin
tregues. (4) Ngrini duar me pëllëmbët nga sipër. (5) Ulini
duart drejt vetes
By Hubert Mitchell. © 2001 Child Evangelism Fellowship Inc. Të gjitha të drejtat e
rezervuara. Përdorur me leje.
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Vjershë me veprime
Ditët e krijimit
(Përdoret me Piktura-k deti Piktura-p).
(1) Në ditën numër një Perëndia bëri (2) dritën(1) Në ditën dy, (3) ajrin dhe qiellin.
(1) Në ditën numër tre Perëndia bëri (4) tokën e
thatë dhe bimët që (5) lart të rriten.
(6) Diellin, hënën dhe yjet në (1) ditën numër katër.
(7) Zogjtë dhe (8) peshqit (1) në ditën pesë.
Pastaj në (1) ditën numër gjashtë Perëndia bëri
kafshët (9) dhe njerëzit (10) që të gjallë të jenë!
Veprimet:
(1) Ngrini numrin e gishtave. (Lini jashtë parashkollorët më të). (2)
Mbulojini sytë me duar dhe zbulojini shpejt. (3) Bëni fresk me dorë.
(4) Uluni në bisht dhe prekëdhelni dyshemenë. (5) Me pëllëmbët e bashkuara para kraharorit
tuaj, rotullojini ndërsa ngriheni, duke i zgjatur duart mbi kokë. (6) Hapni dhe mbyllni shpejt
duart mbi kokën tuaj. (7) Lëvizini krahët e hapur si flatra. (8) “Notoni” si peshk me përllëmbët
e bashkuara. (9) Ndaloni për të bërë zërin ose lëvizjet e çfarëdo kafshe që zgjedh një fëmijë. (10)
Prekni kraharorin me majat e gishtave dhe më pas hapini krahët mbi këkë.
Nga Shirley Person. © 2003 Bashkësia e Ungjillizimit të Fëmiëve® Inc. Të gjitha të drejtat e rezervuara.

16

Mësimi 1
Perëndia krijon dritën, ujin, qiellin dhe ajrin (ditët një dhe dy)
Shkrimi për mësuesit

Zanafilla 1:1-8

E vërteta qendrore

Bibla na tregon se Perëndia është Krijuesi

Zbatimi

Të pashpëtuar dhe të shpëtuar: Kujdesu për krijimin e Tij

Vargu përmendësh

“Në fillim Perëndia krijoi qiejt dhe tokën” (Zanafilla 1:1)

Orari i mësimit

Çfarë ju duhet

Çfarë të bëni

Mirëseardhja

w CD me muzikë
w Etiketa emrash (faqe 73),
një për çdo fëmijë
w Metër matjeje
w Peshore

Mirëseardhja Kini një muzikë në sfond. Përshëndetini fëmijët
me emër dhe jepuni atyre etiketat e emrave.
Aktivitet
“Të ndryshëm dhe të ngjashëm”
Fëmijët le të përshkruajnë ndryshimet që kanë-p.
sh. emrat, gjinia, gjatësia (përdorni metrin),
pesha (përdorni peshoren), ngjyra e flokëve,
veshjet etj. pastaj fëmijët të përshkruajnë
ngjashmëritë e tyre – p.sh. e folura, e ecura,
ngjyrat e veshjeve etj.

Adhurim

w Muzikë CD
w Këngë e vizualizuar
w Shportë ofrimesh

Këngë
Lutje

Këngë
Ofrim

Drejtojini fëmijët në lutje: “Perëndi i dashur,
faleminderit që na do. Faleminderit që na ke bërë
të gjithëve kaq të veçantë. Në emrin e Jezusit.
Amen.”
(Opsionale). kaloni një shportë rrotull dhe
fëmijët le të ofrojnë. (Sigurohuni që të informoni
prindërit se si do të perdoren paratë).

Vargu
përmendësh

w Piktura-R1,Piktura
-R2,Piktura -R3 dhe
Piktura -R4 (Faqe 70)
w Udhëzime (faqe 20)
w Këngë
w Brum për të luajtur ose
plastelinë (faqe 8)
w Një glob (ose top) dhe
elektrik dore

Vargu
Përsëritje

Zanafilla 1:1
“Këngë”

Lëvizje

w Këngë

Aktivitet

“Perëndia më bëri të veçantë”
Unë mund të eci (ecni ).
Unë mund të hidhem me të dyja këmbët
(hidhuni).
Mund të qëndroj me një këmbë dhe pastaj me
këmbën tjetër (qëndroni me një këmbë)
Unë mund të vrapoj (vraponi )
Unë mund të qëndroj në maje të gishtave
(qëndroni).

Këngë
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Orari i mësimit

?

Çfarë ju duhet

Çfarë të bëni

Mësim biblik

w Teksti i mësimit (faqe 21) Mësimi
w Piktura -1,Piktura1-2,
Piktura1-3,Piktura1-4,
Piktura1-5 dhePiktura1-6
w Piktura-k dhePiktura-l
w Këngë (faqe 15)
w “Unë besoj tek Bibla”
Këngë të vizualizuara
w Figura të diellit, hënës,
pemëve, luleve kafshëve
dhe njerëzve
w Brum për të luajtur ose
plastelinë(faqe 8)
w Një glob (ose një top)
dhe një elektrik dore .

“Perëndia krijon dritën, ujin, qiellin dhe ajrin
(ditët një dhe dy)”
Jepeni mësimin të gjithë një herësh ose një pjesë
për çdo sesion. Në mënyrë që t’i keni duart e
lira për aktivitetet brenda mësimit, mund t’i
vendosni vizualet në një mbajtëse në lartësinë e
syve të fëmijëve.

Përsëritje

Lojë
w Freskore letre (Erashkë)
(formoni shirita prej letre
2.5 cm /1” duke filluar nga
pjesa më e shkurtër e fletës
së letrës me ngjyrë; ngjiteni
mirë fundin e freskueses),
një për çdo fëmijë
w Pyetjet (faqe 23).

“Ndiej erën që fryn”
Sa herë që një fëmijë i përgjigjet një pyetjeje,
të gjithë fëmijët tundin freskoret e tyre për të
stimuluar erën. Kujtojani fëmijëve që Perëndia
e bëri ajrin në ditën e dytë.

Histori për t’u lexuar me
zë të lartë

Bëjeni të veçantë këtë kohë duke i ulur fëmijët
në “tapetin e historive”.

w Teksti për historinë për
t’u lexuar me zë të lartë
(faqe 23)
w Tapet

Aktivitet

Koha e
ngrënies

w Koha e ngrënies sipas
dëshirës tuaj (jini të
ndieshëm ndaj alergjive
prej ushqimeve mund të
kenë që fëmijët).

Pushim

Aktivitet
krijues

w 20 cm (8.5”) rrathë të
bardhë dhe të zinj, një
për çdo fëmijë
w Ngjitës
w Fletë aktiviteti për
studentët një për fëmijë
w Lapsa
w Pambuk
w Brumë për të luajtur ose
plastelinë (faqe 8).

“Le të bëhet drita”
Udhëzoni çdo fëmijë që ta palosë përgjysëm
rrethin e zi. Fëmija pastaj do të vërë ngjitës në
gjysmën e rrethit të zi dhe do ta vendosi drejte
me rrethin e bardhë duke formuar një si kanatë.
Pastaj kur ta hapë rrethin e zi, ai do të mbulojë
të gjithë rrethin e bardhe. Pastaj mund të thotë ,
“Perëndia tha, ‘Le të bëhet drita’” e palos rrethin
e zi, duke e treguar gjysëm të bardhë dhe gjysëm
të zi.
Fletë aktiviteti* “Perëndia krijon dritën, ujin, qiellin dhe ajrin”
Ndihmojini fëmijët që të ndajnë copa pambuku veç dhe t’i ngjisin
ato në qiell si re.
Brumë për të luajtur, plastelinë “Toka që bëri Perëndia”
Udhëzojini fëmijët që të bëjnë topa që përfaqësojnë tokën.

(zgjidh një)
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Bëni një pushim duke i lënë fëmijët të shkojnë
në banjo dhe të lajnë duart.
Lutje
Drejtojini ata në lutje, duke falenderuar
Perëndinë për ushqimin.
Koha e ngrënies Bëni një bisedë për të përsëritur mësimin.
(Shënim: mund të ketë shembuj me ushqime
gjatë mësimit në pjesë shumë të vogla, por kjo
nuk duhet të zëvendësojë kohën e ngrënies).
Punëdore
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Orari i mësimit

Aktivitet
(zgjidh një)

Çfarë ju duhet

w Figurat e ditës dhe të
natës (faqe 74-75),
ose figura revistash,
katalogësh ose të tjera që
tregojnë pamje dite dhe
nate
w Recetë keku
w Tas për të përzier
w Lugë druri
w Tavë keku

Çfarë të bëni

Lojë

Aktivitet

“Loja e ndarjes së ditës dhe natës”
Fëmijët le të punojnë së bashku per të ndarë
veç figurat në dy grupe – pamjet e ditës dhe
pamjet e natës. Ndërsa ata punojnë së bashku,
diskutoni, se si Perëndia krijoi ditën dhe natën.
Flisni për gjërat që ne bëjmë natën dhe gjërat që
bëjmë gjatë ditës. Përfundojeni duke falenderuar
Perëndinë që na ka dhënë ditën dhe natën.
“Objekt i mësimit të krijimit”
Sot jam i gëzuar sepse do të bëjmë kekun tim të
preferuar! (Lexojini udhëzimet me zë. Një fëmijë
të trazojë me lugë ndërsa një nga një fëmijët
të bëjnë sikur shtojnë përbërësit në tas. Pasi të
jenë shtuar të gjithë përbërësit bëni sikur po
shpërndani gjalpin në tavën e kekut). Ne e kemi
bërë kekun nga e njëjta gjë që Perëndia përdori
për të krijuar botën. A e mbani mend se çfarë
përdori Perëndia për të krijuar botën? (Asgjë –
Perëndia foli). A ka kek këtu? Pse nuk ka? (Le
të përgjigjen fëmijët). Unë e lexova recetën dhe
ne bëmë sikur përgatitem një kek – por ne nuk
krijuam asgjë! Vetëm Perëndia mund të krijojë
diçka nga asgjëja.

*Të disponueshme në www.cefonline.com
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Mësimdhënia e vargut përmendësh
Vargu përmendësh
“Në fillim Perëndia krijoi qiejt dhe tokën” (Zanafilla 1:1)
Hyrje
Çfarë keni bërë në fillim të ditës sot?
Le të përgjigjen fëmijët.
Bibla na tregon se çfarë bëri Perëndia në fillim, kur Ai bëri botën.
Prezantimi
Fjalët në Bibël quhen vargje. Çdo varg ka një adresë për të na
ndihmuar që ta gjejmë atë. Vargu i sotëm banon tek Zanafilla 1:1.
E gjejmë në fillim fare të Biblës – vargu i parë në kapitullin e parë
të librit të parë të Biblës!
Thuajeni adresën së bashku tre herë – herën e parë duke bërë sikur jeni
në shtrat, duke qëndruar ulur dhe në fund duke qëndruar në këmbë
dhe zgjuar. Kini një fëmijë që t’ju ndihmojë të gjeni vargun duke
e hapur Biblën tuaj tek një shënues të vendosur tek Zanafilla 1:1.
Lexoni vargun dhe pastaj tregoniPikturatPiktura-R1, PIKTURAR2,Piktura-R3 dhePiktura-R4.
Shpjegimi
Në fillim Perënida - Në fillim, para se të krijohej çdo gjë tjetër,
Perëndia ishte atje.Perëndia ka qenë gjithmonë i gjallë.
krijoi- “Krijoi” do të thotë “e bëri nga asgjëja.” Ti dhe unë mund
t’i bëjmë gjërat prej gjërave të tjera. (Tregoni brumin për të luajtur
ose plastelinën). Ky brum për të luajtur është bërë nga mielli, kripa
dhe uji. Madje kisha nevojë edhe për një recetë (udhëzime) për ta
bërë atë. Por kur Perëndia krijoi, Ai nuk kishte nevojë për asgjë.
Perëndia mund ta mendonte, ta thoshte dhe ta bënte atë! Ai e bëri
në mënyrë të përsosur sepse është i përsosur!
qiejt dhe tokën - Mund të keni dëgjuar për Qiellin, vendin ku banon
Perëndia. Në këtë varg Perëndia po flet për qiellin që ne shohim
dhe universin. Ne mund ta shohim qiellin. Anijet kozmike mund
të shkojnë të univers (hapësirën e jashtëme). Toka është vendi ku
ne banojmë. (Tregoni një glob dhe tregoni vendin tuaj).
Zbatimi
Të pashpëtuar dhe të shpëtuar:Eshtë e mrekullueshme që Perëndia na
ka treguar se si filloi gjithçka. Ai është i Vetmi
që e di këtë, sepse vetëm Ai ishte atje. Mund të
jemi të sigurt se ajo që Ai thotë është e vërtetë.
Ai dëshiron që ti të besosh atë që Ai thotë.
Përsëritje
“Vargu”
Bëni veprimet ndërsa e thoni (faqe 13 ).
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Mësimi - pjesa 1

Tregoni figura të diellit, hënës, pemëve, luleve, kafshëve dhe njerëzve..

Shumë kohë më parë nuk kishte diell, as hënë.
Kërkojini një fëmije të heqë këto figura.

Shumë kohë më parë nuk kishte pemë, as lule.
Kërkojini një fëmije t’i heqë këto.

Shumë kohë më parë nuk kishte kafshë, as njerëz.
Kërkojini një fëmije t’i heqë këto figura.

Nuk kishte botë, nuk kishte asgjë, përveç Perëndisë.
Piktura 1-1
Nga e di unë? Kjo është ajo që lexoj në Librin e veçantë të Perëndisë.
Bibla ka fjalët e veçanta të Perëndisë të shkruara për ne që t’i lexojmë
dhe mësojmë. Ndonjëherë ne e quajmë Biblën me emra të tjerë – Fjala
e Perëndisë, Shkrimi ose Bibla e Shenjtë. Fjalët e Perëndisë janë të gjitha
të vërteta, ato nuk janë imagjinatë apo të shtirura. Bibla nuk është si
librat dhe revistat që keni ju ___
(përmendni disa libra dhe revista
me histori për fëmijë të cilat fëmijët i njohin).
Bibla është Fjala e Perëndisë. Çfarëdo gjëje që thotë Perëndia në Bibël
është e vërtetë, kështu që ti mund ta besosh.
(Unë besoj tek Bibla”. (Ngrihuni në këmbë për të kënduar).

Piktura 1-2
Perëndia dëshiron që njerëzit ta njohin Atë, kështu që fjalët e Tij janë
Bibla. Kur ne lexojmë Biblën ne e mësojmë se Perëndia ishte atje kur
nuk kishte fare tokë. Askush nuk e bëri Perëndinë. Ai ishte gjithmonë
atje. Perëndia kurrë nuk pati një fillim dhe nuk do të ketë kurrë fund.
Pjesa 2
Piktura 1-3
Perëndia e krijoi botën për gjashtë ditë. Bibla na tregon se çfarë krijoi
Perëndia në secilën ditë. Kur Perëndia krijoi tokën në fillim, ishte e
errën dhe nuk kishte ndonjë formë.
Tregoni një copë brumë për të luajtur ose plastelinë.

Bibla thotë që toka ishte e lagur, e mbuluar me ujë. A do të dëshironit
të jetonit në një vend plotësisht të errët, të lagur?
Mbyllini fort sytë që të jetë errësirë. Pastaj shkoni tek dera, prekeni atë dhe
kthehuni në vendin tuaj. Bëjeni këtë në errësirën e syve të mbyllur fort.

Piktura 1-4
Perëndia i kishte zgjidhur të gjitha. Ai e dinte që toka kishte nevojë për
dritë. Ai do t’i jepte dritë tokës. Por si? Ne e gjejmë në Bibël.
“Pastaj Perëndia tha: “U bëftë drita!”” (Zanafilla 1:3).
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Ua! Perëndia vetëm sa e tha, dhe ndodhi. Askush tjetër veç Perendisë
nuk mund ta bëjë këtë! Njerëzit sot prodhojnë rrymën elektrike që të
kemi dritë në shtëpitë tona. Por ata përdorin makineri shumë të mëdha
për ta bërë këtë. Perëndia nuk përdori asgjë. Ai vetëm foli. Ai është
shumë i fuqishëm. Ai është Krijuesi. Drita na jep në ndryshim të madh.
Tani me sytë e hapur fare, shkoni tek dera, prekeni ate dhe kthehuni në vendin
tuaj. Tani është më e lehtë, apo jo?

Drita e bën shumë më të lehtë. Perëndia pa dritën që kishte bërë. Ai
ishte i kënaqur. Ai e pa se ishte e mirë.
A e dinit se toka është si një top shumë, shumë i madh? Ajo rrotullohet
gjithë kohën.
Tregoni globin (ose topin) dhe rrotullojeni ngadalë.

Le të hedhim një dritë në të ndërsa rrotullohet. E shihni, drita ndriçon
vetem në njërën gjysmë të globit (ose topit). Kur ndriçon në këtë anë,
ana tjetër është në errësirë. Pikërisht tani në disa vende të botës është
natë dhe djemtë dhe vajzat janë duke fjetur. Kjo ishte idea e Perëndisë.
Ai e ndau dritën nga errësira. Ai e quajti dritën ditë dhe errësirën natë.
Kjo ishte dita e parë – dita një në tokë.
Pjesa 3
Piktura 1-5
Ne kemi nevojë për ditën dhe natën dhe pikërisht këtë bëri Perëndia.
Ai është kaq i mirë dhe i mençur!
Por toka ishte akoma e lagur! Perëndia e dinte se për çfarë kishte nevojë
toka më pas – ajri! Në ditën e dytë Perëndia foli dhe ujërat lëvizën. Një
pjesë e ujit shkoi lart (lëvizni duart nga mesi deri mbi kokë) mbi tokë.
Një pjesë e ujit akoma mbulonte tokën por tani kishte një hapësirë mbi
ujin që mbulonte tokën dhe Perëndia e mbushi atë hapësirë me ajër.
Perëndia krijoi ajrin që ne të marrim frymë! Ajri është pjesë e qiellit.
Merrni frymë thellë dhe nuhasni ajrin; freskoni veten me duar duke ndierë
ajrin. Shikoni qiellin nga dritarja.

Dhe pasi kalon kjo pjesë e qiellit ka hapësirë të jashtëme në të cilën
shkojnë anijet kozmike dhe rraketat. Atë Bibla e quan “qiejt”. Kështu
në fund të ditës dy kishte dritë, ujë, qiell dhe ajër. Perëndia foli dhe
kjo ndodhi, sepse Perëndia është Krijuesi.
Jam shumë i kënaqur që Perëndia krijoi ujin. Ne kemi nevojë per ujë për të
bërë shumë gjëra. Unë do të bëj disa lëvizje me të cilat do të tregoj se për çfarë
e përdor unë ujin dhe ju do ta gjeni. Pastaj e keni radhën ju.
Mbani mend që të mos e derdhni ujin kot kur lani duart.

Piktura 1-6
Ne nuk mund të jetojmë pa ujë, ajër dhe dritë. Perëndia e di këtë dhe
Ai e krijoi ujin, ajrin dhe dritën që ne të mund të kënaqemi me to
dhe mund t’i përdorim çdo ditë. Perëndia është kaq i mirë dhe kaq i
mençur. Të jesh i mençur është më mirë sesa të jesh i zgjuar. Të jesh
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i mençur do të thotë të dish se çfarë është më e mira. Perëndia e di se
çfarë është më e mira dhe ka fuqinë për ta bërë këtë. Askush nuk është
më i mençur dhe më i fuqishëm se Perëndia.
“Ditët e krijimit” vjersha (ditët një dhe dy, faqe 16 - tregoni Pikturat -k dhe -l).

Le të falenderojmë Perëndinë për atë që Ai ka krijuar.
Udhëhiqini fëmijët në një lutje “falenderimi” duke i lënë ata që ta përsërisin
frazë pas fraze.
“Faleminderit, Perëndi, që bëre dritën. Faleminderit, Perëndi, që bëre qiellin.
Faleminderit, Perëndi, që bëre ajrin. Faleminderit, Perëndi, që i bëre të gjitha.
Amen.”

Pytjet e përsëritjes
Vargu përmendësh
1

Çfarë krijoi Perëndia? (Qiejt dhe tokën).

2

Kur i krijoi Perëndia qiellin dhe tokën? (Në fillim).

3

Çfarë do të thotë “krijoi?” ( Të bësh nga asgjëja).

Mësimi (pjesa 1-3)
1

Fjalët e kujt janë shkruar në Bibël? (Fjalët e Perëndisë).

2

Cili është një emër tjetër për Biblën? (Fjala e Perëndisë; Shkrimet;
Bibla e Shenjtë).

3

Kush është Krijuesi i mençur dhe i fuqishëm? (Perëndia).

4

Çfarë krijoi Perëndia në ditën e parë të krijimit? (Dritën).

5

Çfarë mendoi Perëndia për gjithçka që kishte krijuar në ditën e
parë? (Ishte mirë).

6

Ne kemi nevojë për ujë për shumë gjëra. Më trego se për çfarë e
përdor ti ujin. (Përgjigjet do të jenë të ndryshme).

7

Çfarë krijoi Perëndia midis ujit në tokë dhe ujit në qiell? (Ajri).

8

Si e krijoi Perëndia dritën dhe ajrin? (Ai foli dhe ndodhi).

9

Thoni diçka të veçantë që dini për Perëndinë, si është Ai? (Përgjigjet
mund të jenë të ndryshme. Shembujt në mësim janë Ai bëri
gjithçka; Ai ka qenë aty gjithmonë; Ai është i mençur).

10 Pse mund t’i bëjë Perëndia gjërat nga asgjëja? (Sepse Ai është i
fuqishëm).
11 Çfarë forme ka toka? (Si top).
12 Kush mendoi që të bënte ditën dhe natën? (Perëndia).
Histori për t’u lexuar me zë të lartë
Aldi kishte shumë dëshirë të ndihmonte babain në kopsht. I pëlqente
të fshinte gjethet. I pëlqente të gërmonte tokën. I pëlqente të hiqte
barërat e këqija me karocën e tij të dorës. Mbi të gjitha Aldit i pëlqente
të rriste bimët.
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Bibla, mund ta përdorni
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këtë histori si hyrje për
mësimin, në vend që të
përdorni mësimdhënien
që është dhënë në pjesën
1 të mësimit.

Një ditë babi i tij tha, “Do të mbjell disa fara. A do të më ndihmosh?”
“Nëse ke dëshirë mund të mbjellësh një farë në vazon tënde. Atëherë
ajo do të jetë lulja jote e veçantë,” i tha babai.
“Më pëlqen! Çfarë do të rritet nga kjo?”
Babi i tij i tregoi figurën në paketën e farave.
“Më pëlqejnë këto lutet. Janë të mëdha dhe të kuqe,” tha Aldi.
Ai e mbushi vazon e tij me dhè, e vuri farën me kujdes dhe hodhi pak
dhè tjetër sipër.
“Po pastaj?” pyeti babai i tij.
Aldi e dinte përgjigjen. “Pak ujë!” Aldi hodhi pak ujë mbi të. “Tani
vëre në një vend të sigurt,” tha babai i tij, “në një vend ku Ema nuk
mund ta kapë.”
Ema, motra e Aldit, ishte dy vjeçe dhe i pëlqente të zbulonte gjërat
dhe t’i copëtonte ato. Kështu që Aldi e ngriti vazon e tij të çmuar dhe
shkoi drejt shtëpisë. Ai gjeti një vend të sigurt dhe u kthye në kopsht.
“Ku e vure?” e pyeti babai.
Aldi shikoi rrotull që të sigurohej që motra e tij e vogël nuk po dëgjonte.
“Në raftin e dhomës time. Ajo nuk ka për ta gjetur atje, ” pëshpëriti ai.
“Ide shumë e mirë,” tha babai i tij, “por ka një problem.” “Çfarë?”
pyeti Aldi.
“Nuk ka dritë atje kështu që nuk do të rritet e të bëhet një lule e bukur.”
Aldi ende mendonte se ishte një ide e mirë. “Por atje është ngrohtë
dhe e sigurt,” tha ai.
“Kjo është e vërtetë,” tha babai i tij, “por bimët kanë nevojë për dritë
që të rriten. Kjo është arsyeja pse drita ishte një nga gjërat e para që
krijoi Perëndia. Ai e bëri dritën para se të bënte bimët.”
“Shumë me mend kjo!” tha Aldi. “Ndoshta do ta vendos në dritare në
lavamanin e kuzhinës. Ema nuk mund ta arrijë atje.”
Ai shkoi drejt derës së pasme të shtëpisë. “Shumë me mend kjo,”
thirri babai i tij.
Aldi u kthye për t’u përgjigjur, “Po, por jo aq me mend sa Perëndia!”
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Mësimi 2
Perëndia krijon tokën dhe bimët (dita e tretë)
Shkrimi për mësuesit

Zanafilla 1:1-13

E vërteta qendrore

Perëndia krijoi tokën dhe bimët

Zbatimi

Të pashpëtuar dhe të shpëtuar: Falenderoje atë për pemët dhe lutet

Vargu përmendësh

Përsëritje Zanafilla 1:1

Orari i mësimit

Çfarë ju duhet

Çfarë të bëni

Mirëseardhja

w Muzikë CD
w Etiketa emrash (faqe 73),
një për çdo fëmijë
w Diçka për të mbyllur sytë
w Objekte që mund të
identifikohen me të
prekur.

Mirëseardhja Kini një muzikë në sfond. Përshëndetini fëmijët
me emër dhe jepuni atyre etiketat e emrave.
Aktivitet
“Errësirë dhe dritë”
Mbyllini sytë një ndihmësi dhe pastaj vendosni
disa objekte në tavolinë. Tregoni se si në fillim
gjithçka ishte e errët ndërsa ndihmësi prek dhe
përpiqet të identifikojë objektet. Hapjani sytë dhe
tregoni se sa e lehtë është është të identifikohen
objektet për arësye se Perëndia krojoi dritën.
Femijët le të vijnë me radhë dhe të identifikojnë
objektet ndërsa janë me sytë e mbyllur.

Adhurim

w Këngë
w Shportë ofrimesh.

Këngë
Lutje

Këngë
Ofrim

Vargu
përmendësh

Vargu
Përsëritje

w Piktura-R1,Piktura-R2,
Piktura-R3 dhe
Piktura-R4 (faqe 70)
w Udhëzime (faqe 28)
w Brum për të luajtur ose
plastelinë(faqe 8)
w Areoplan lodër ose figurë
aeroplani
w Glob
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Drejtojini fëmijët në lutje: “Perëndi i dashur
faleminderit që je Krijuesi dhe që bëre botën.
Faleminderit që je i mirë. Faleminderit që më
do. Në emrin e Jezusit. Amen.”
(Opsionale.) kaloni një shportë rrotull dhe
fëmijët le të ofrojnë. (Sigurohuni që të informoni
prindërit se si do të perdoren paratë).
Zanafilla 1:1
Këngë
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Orari i mësimit

Lëvizje

Çfarë ju duhet

Çfarë të bëni

Aktivitet

w Këngë

Këngë

?

Mësim biblik

w Teksti i mësimit (faqe 29) Mësimi
w Piktura2-1,Piktura22,Piktura2-3,Piktura2-4
dhe Piktura2-6
w Piktura-k,Piktura-l dhe
PIKTURA-m
w “Këngë”
w Peceta letre për të bërë
lule prej letre (faqe 29)
w Enë me dhè, ujë dhe një
lugë
w Disa lule me ngjyra të
ndryshme
w Fruta (p.sh. ananas, kivi,
banane, mollë, portokall,
rrush etj.)
w Disa fara

Përsëritje

w Lule prej aktivitetit
krijues (faqe 27)
w Bllok tape në ngjyrë të
gjelbër
w Pyetje (faqe 31)

Histori për t’u lexuar me
zë të lartë
Koha e
ngrënies

Lojë

w Tekst për historinë për t’u Aktivitet
lexuar me zë të lartë (faqe 32)
w Tapet
w Koha e ngrënies sipas
dëshirës tuaj (jini të
ndieshëm ndaj alergjive
të ushqimeve që fëmijët
mund të kenë)

26

“Perendia është i mirë me mua” Perëndia është i
mirë me mua dhe ai më dha një kokë (rrotulloje
kokën).
Perëndia është i mirë me mua dhe ai më dha
krahë (tundi krahët).
Perëndia është i mirë me mua dhe ai më dha
këmbë (vraponi).
Perëndia është i mirë me mua dhe ai më dha
këmbë(ngrije këmbën).
“Perëndia krijoi tokën dhe bimët (dita tre)”
Jepeni të gjithë mësimin njëherësh ose nga një
pjesë për çdo sesion.
Në mënyrë që t’i keni duart e lira për aktivitetet
brenda mësimit, mund t’i vendosni vizualet në
një mbajtëse në lartësinë e syve të fëmijëve.

“Mbill një kopsht”
Kur një fëmijë i përgjigjet një pyetjeje për
përsëritje, ai mund të “mbjellë” lulen e tij duke
ngulur fundin e një shkopi për punëdore në
bllokun e tapës.
Bëjeni këtë kohë të veçantë. Fëmijët le të ulen
në “tapetin e historis”.

Bëni një pushim duke i lënë fëmijët të shkojnë
në banjo dhe të lajnë duart.
Lutje
Drejtojini ata në lutje, duke falenderuar
Perëndinë për ushqimin.
Koha e ngrënies Bëni një bisedë për të përsëritur mësimin.
(Shënim: mund të ketë shembuj me ushqime
gjatë mësimit në pjesë shumë të vogla, por kjo
nuk duhet të zëvendësojë kohën e ngrënies).
Pushim
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Orari i mësimit

Aktivitet
krijues
(zgjidh një)

Aktivitet
(zgjidh një)

Çfarë ju duhet

w Mbajtëset prej letre të
këkëve të vegjël një për
fëmijë
w Shkopinj për punëdore,
një për fëmijë
w Gjethe (faqe 76), dy për
çdo fëmijë.
w Ngjitës
w Lapsa me ngjyra
w Fletë aktiviteti për
studentët një për fëmijë
w Aroma portokalli ose
limoni
w Brumë për të luajtur ose
plastelinë (page 8)

Çfarë të bëni

“Lule prej mbajtëseve prej letre të kekëve
të vegjël”. Secili fëmijë të ngjyrosë mesin e
mbajtëses së tij dhe të ngjyrosë shkopin për
punëdore me ngjyrë të gjelbër. Pastaj fëmija
mund të ngjisë dy gjethe në shkop dhe lulen në
majë të tij. Ndihmojeni që të hapi mbajtësen për
të formuar një luel të çelur..
Fletë aktiviteti * “Perëndia krijoi tokën dhe bimët”
Vendosni pak aromë portokalli ose limoni në
gishtin e fëmijës dhe le ta përdori për të prekur
frutin në figurë.
Brumë për të luajtur, plastelinë “Bimët që bëri Perëndia”
Udhëzojini fëmijët se si të bëjnë pemë dhe lule.

Punëdore

w Fletë e madhe punëdoreje Aktivitet
w Gotë, lule, gjethe, fara,
degë, fiere.
w Kopsa, fjongo, copa
veshjesh dhe letra.
w Ngjitës
w Enë me dhè, ujë
w Lugë, një për fëmijë
Aktivitet

“Muralja e krijimit”
Ngjiteni letrën në një tabelë që të mbajë mirë
derisa të gjithë fëmijët të marrin pjesë. Tregojini
gjërat që Perëndia krijoi në ditën e tretë dhe
gjëra të tjera, njëra pas tjetrës. Pyesni, “A krijoi
Perëndia
(thoni emrin e objektit) në ditën
e tretë të krijimit?” nëse përgjigja është “po”,
fëmija le të ngjisë një ose më shumë objekte në
letër. Nëse jo, lëreni objektin mënjanë. Kur të
mbaroni përsëritini shkurtimisht çdo gjë që krijoi
Perëndia në ditën e tretë të krijimit.
“Ujë dhe tokë”
Fëmijët le të bëjnë një gropë rreth perimetrit të enës
së mbushur me dhè dhe ujë. Flisni për mënyrën se
si u mblodh uji dhe se si u shfaq toka e thatë.

*Të disponueshme në www.cefonline.com
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Mësimdhënia e vargut përmendësh
Vargu përmendësh
Në fillim Perëndia krijoi qiejt dhe tokën” (Zanafilla 1:1)
Hyrje
Tregoni brumin për të luajtur ose plastelinën nga mësimi 1.
Unë punova për të bërë këtë brum por unë nuk e krijova atë, apo
jo? Unë e bëra atë prej gjërave të tjera.- miell, kripë, dhe ujë. Po
Perëndia mund të krijojë diçka nga asgjëja!
Prezantimi
Bibla na tregon këtë tek Zanafilla 1:1. Le ta themi këtë adresë tre
herë – ndërsa bëjmë sikur jemi një shkëmb, një mal dhe një pemë.
Thuajeni adresës së bashku – së pari duke u mbledhur (shkëmbi), duke
prekur majat e gishtave të duarve mbi kokë (mali), dhe së fundi duke
qëndruar me krahë të hapur (pema).
Një fëmijë le t’ju ndihmojë të gjeni vargun duke hapur Biblën tuaj tek
një shënues i vënë tek Zanafilla 1:1. Lexoni vargun dhe më pas tregoni
Piktura-R1,Piktura-R2,Piktura-R3 dhe Piktura-R4.
Shpjegimi
Në fillim Perëndia krijoi qiejt dhe tokën - Perëndia ka jetuar
gjithmonë. Perëndia është Ai që krijoi (bëri) qiejt (qiellin dhe
universin) dhe tokën. Ai i bëri ato nga asgjëja. Qielli është kaq i
madh aq sa ne nuk mund ta shohim të gjithin.
Tregoni një aeroplan lodër ose figurën e një aeroplani.
Ne mund të fluturojmë me një aeroplan deri atje ku janë retë, por
më lart se pjesa ku mund të fluturojnë avionët ndodhet universi,
(hapësira e jashtëme), dhe diku atje ku as anijet kozmike nuk mund
të shkojnë është pjesa më e veçantë e qiellit – shtëpia e Perëndisë!
Toka është pjesë e universit.
Tregoni një glob.
Nëse do ta shikonim tokën nga një anije kozmike, do të dukej si
një top i madh.
Zbatimi
Të pashpëtuar dhe të shpëtuar: Të gjithë duhet të lavdërojnë
Perëndinë. Mund ta bësh këtë kur falenderon
Perëndinë për ushqimin tënd, ose kur shikon
një lule mund të thuash “Perëndi, e ke bërë
këtë kaq të bukur. Ti je i mrekullueshëm.”
Përsëritje
“Vargu”
Bëni veprime ndërsa thoni vargun.
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Mësimi - pjesa 1

Bëni një lule prej letre si më poshtë. Merrni katër/gjashtë copa picetash prej letre me përmasa
20 x 25 cm (8” x 10”). Vendosini letrat njëra mbi tjetrën dhe palosini si fizarmonikë.
Lidheni mesin me një tel të butë në ngjyrë të gjelbër. Me kujdes ngrijeni çdo letër drejt
qendrës së lules, duke e ndarë çdo copë letre prej tjetrës, duke formuar kështu petalet.
Ndërsa fëmijët shohin pyetini, …

Çfarë përdora unë për të bërë lulen? Nëse nuk do t’i kisha këto gjëra
nuk do të mund ta bëja.
Piktura 2-1
Perëndia është ndryshe. Bibla na tregon se Perëndia nuk kishte nevojë
për asgjë për të krijuar botën. Ai e bëri dritën, qiellin, ajrin nga asgjëja.
Ai vetëm foli dhe ndodhi. Kur e krijoi Perëndia botën?
Thoni së bashku Zanafilla 1:1.

Çfarë bëri Perëndia në ditët një dhe dy?
(Ditët e krijimin një dhe dy, faqe 16 – tregoni Piktura-k dhe Piktura-l).

Piktura 2-2
Perëndia e krijoi botën në gjashtë ditë. Bibla na tregon se çfarë bëri
Ai në ditën e tretë. Kjo ishte ajo që ndodhi. Perëndia foli dhe ujërat që
mbulonin tokën u grumbulluan në një vend. Ata u bënë dete, oqeane,
liqene, lumenj dhe rrëke. Më pas mund të shihej qartë toka e thatë.
Perëndia e quajti atë “Tokë”. Kishte pjesë të sheshta, kodra, male. Një
pjesë e tokës ishte e gurtë një pjesë ishte me rërë.
Kishte male (të gjithë të ngrenë duart dhe të krijojnë majat me gishtat).
Kishte kodra (lidhini gishtat së bashku për të formuar kodrat),
Kishte lumenj (bashkojini duart dhe lëkundin nga brenda dhe jashtë).
Kishte lugina (bashkojini anët e mbrapme të duarve).
Kishte oqeane (bëni dallgë me duar).
Perëndia i bëri të gjitha(përplasni duart për çdo fjalë).
Tregoni një enë me dhè të mbuluar me ujë. Përdorni një lugë për të bërë një
gropë në anët e enës, duke e shtyrë dheun drejt qendrës. Do të duket dheu me
ujin përgjatë perimetrit.
Këngë.

Perëndia pa malet, tokën dhe detet. Atij i pëlqeu ajo që pa. Ne
lexojmë në Bibël që “Perëndia e pa se kjo ishte mirë” (Zanafilla
1:12). Ai dëshiron që edhe ne të shohim se sa i mirë është krijimi i
Tij dhe ta falenderojmë Atë që e bëri. Në Bibël lexojmë fjalët, “Çdo
gjë që merr frymë le të lëvdojë Zotin.” (Psalmi 150:6). Kur lavdëroni
dikë i thua atij se është i mrekullueshëm, ose se ajo që ka bërë është
bërë shumë mirë, ose ndoshta mund të duartrokisni kur ai bën diçka
të veçantë. Është e njëjta gjë kur lavdëron Perëndinë. Ti i thua Atij atë
që mendon për Të. Mund t’i këndosh Atij.
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Pjesa 2
Piktura 2-3
Çfarë shikoni, çfarë gjërash të tjera bëri Perëndia në ditën e tretë?
Femijët të përgjigjen, tregoni me gisht bimësinë në vizuale.

Bibla na tregon se më pas Perëndia bëri çdo lloj luleje, bime dhe peme
që rritet në tokë. Ai foli dhe ato ishtin aty.
Tregoni lulet.

Shikojini lulet dhe ngjyrat e tyre të bukura. Cili është ndryshimi midis
luleve dhe asaj luleje që unë bëra në fillim?
Lini kohë për përgjigje.

Këto lule rriten, ato janë të gjalla, e imja nuk është e gjallë – dhe
Perëndisë iu desh vetëm të fliste!
Jepini kohë fëmijëve të shohin dhe të prekin frutat e ndryshme (p.sh. ananas,
kivi, banane, mollë, portokall, rrush, etj). Pastaj pritini frutat në gjysëm dhe
lerini ata të shohin se si janë ato nga brenda, dhe në fund t’i shijojnë ato.
Frutat dhe perimet na bëjnë shumë mirë për shëndetin, pra ju duhet t’i hani
ato dhe të falenderoni Perëndinë për to

A nuk është Perëndia shumë i zgjuar që ka menduar për ngjyrat dhe
ndryshimet në frutat? Ai është kaq i mirë dhe kaq i mençur. Tani mund
të themi nje varg tjetër nga vjersha.
(Ditët e krijimin një deri tre faqe, page 16 - tregoni Pikturat-k, -l dhe -m).

Pjesa 3
Kur Perëndia bëri bimët dhe pemët Ai duhet të bënte vetëm bimët dhe
pemët e para për çdo lloj. Perëndia kishte një plan të mrekullueshëm:
bimët do të kishin fara. Farat do të bënin më shumë bimë të të njëjtit
lloj.
Tregoni disa fara dhe flisni së bashku për mënyrën se si çdo farë do të rritet në një bimë
tjetër të llojit të vet. Jepuni fëmijëve kohë që të mbajnë farat dhe të flasin për to. Pyetini…
“Kur unë mbjell fara lulekuqeje, çfarë do të rritet?”
“Kur unë mbjell fara molle, çfarë do të rritet?”
“Kur unë mbjell fara luledielli, çfarë do të rritet?”
“Kur unë mbjell fara qershie, çfarë do të rritet?”

Piktura 2-4
Kur mendojmë për gjithçka që bëri Perëndia, ne mendojmë se sa
madhështor është Perëndia. Ai është i gjithëdijshëm, i fuqishëm dhe
i mirë. Ai i pëlqen gjërat e bukura. Vetëm Perëndia mund t’i krijonte
të gjitha këto gjëra – vetëm duke folur! Perëndia i meriton lavdërimet
tona. Bibla thotë, “Çdo gjë që merr frymë le të lëvdojë Zotin” (Psalmi
150:6). Mund t’i thuash Perëndisë se sa madhështorë dhe i mirë është
Ai. Mund t’i këndosh Atij. Mund ta lavdërosh Atë që ka krijuar të gjitha
frutat dhe perimet e shijshme. Mund ta lavdërosh Atë që ka krijuar
lulet. Mund ta lavdërosh atë për farat që mund të bëjnë lule të tjera.
Nëse kujdesesh për pemët dhe lulet në park ose në mal dhe nuk i
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dëmton ato, kjo do t’i tregojë Perëndisë që ti i je mirënjohës për krijimin
që Ai ka bërë. Mund të falenderosh Perëndinë sepse ka bërë malet në
të cilat ti mund të ngjitesh.
Drejtojini fëmijët në një kohë lutjeje duke i lënë ata të përsërisin çdo frazë.
“Perëndi, Ti je shumë i mençur. Ti ke krijuar farat. Zot, Ti je shumë i fuqishëm,
Ti i bën farat të rriten në bimë. Perëndi, ti je shumë i mirë! Ti ke krijuar lule
të bukura! Zot, Ti je madhështor. Në emrin e Jezusit. Amen.”

Piktura 2-6
Bimët dhe pemët kanë nevojë për ajër, ujë dhe dritë që të rriten – dhe
Perëndia i kishte bërë tashmë këto! Nëse një bimë nuk ka ujë çfarë i
ndodh asaj? Ajo vdes. Nëse e lë një pemë të vogël në errësirë për një
kohë të gjatë, gjethet do të zverdhen dhe ajo do të vdesë. Gjethet duhet
të kenë ajër. Perëndia e kishte planifikuar të gjithën – në mënyrë të
pësosur, të drejtë.
A nuk i meriton Perëndia të gjitha lavdërimet dhe falenderimet që ne mund
t’i japim Atij? Ti mund të lavdërosh Perëndinë, Krijuesin, kur shikon një
pemë të madhe; mund të thuash, “Perëndi, ti je aq i plotëfuqishëm, sa
mund krijosh këtë pemë.” Kur shikon lulet e bukura dhe i sheh farat e
tyre të vogla, mund të thuash, “Perëndi, je aq i mençur sa mund të krijosh
këto lule dhe fara.” Kur kafshon një frut të shijshëm, mund të thuash,
“Faleminderit që ke bërë këtë frut që ka një shije kaq të mirë.”
Sa mirë që Perëndia na ka treguar se si filloi bota!
Zgjidhni një këngë lavdërimi.

Pytjet e përsëritjes
Vargu përmendësh
1

Kush është Krijuesi? (Perëndia).

2

Çfarë krijoi Perëndia në fillim? (Qiejt dhe tokën).

3

Çfarë do të thotë “krijoi?” ( Të bësh nga asgjëja).

Mësimi (pjesa 1-3)
1

Çfarë mund të shikohej kur Perëndia i mblodhi ujërat së bashku
formën e deteve dhe oqeaneve? (Toka e thatë).

2

Si e krijoi Perëndia tokën e thatë? (Ai vetëm foli).

3

Cilat ishin gjërat që Perëndia krijoi që të rriteshin në tokën e thatë?
(Bimët, barin, pemët).

4

Si i krijoi Perëndia bimët? (Ai vetëm foli).

5

Çfarë krijoi Perëndia brenda çdo bime e cila mund të bëhej në
bimë tjetër? (Një farë).

6

Çfarë do të thotë të lavdërosh Perëndinë, Krijuesin? (Të thuash
gjëra Të mira për të dhe Atij).

7

Perëndia i bën gjërat më mirë se ne, si i bën Ai gjërat? (Ai i bën
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nga asgjëja; Ai nuk bën gabime).
8

Nga e dimë se si filloi bota? (Perëndia na e tregon në Bibël).

9

Sa duhet ta lavdërojmë Atë? (Shumë, sa të mundemi).

10 Nga e dimë që bimët i bëri Perëndia? (Është e shkruar në Bibël).
Histori për t’u lexuar me zë të lartë
“Gjysh, të lutem më trego për shtëpinë tonë,” pyeti Sara, duke u ngjitur
në prehërin e gjyshit të saj.
“Ta kam treguar shumë herë,” qeshi gjyshi. “Ma trego përsëri,” tha Sara.
“Në fillim këtu nuk kishte asgjë veçse një fushë me disa pemë, njëra
kishte një lëkundëse.”
“A hipje ti në lëkundëse, gjysh?”
“Po, hipja dhe e ndihmoja babain tim për të hequr degët. Pastaj erdhi
një gërmues i madh i verdhë.”
“Nga e di që ishte i verdhë?” pyeti Sara.
“Isha atje, Sara. Babai im ndërtoi shtëpinë dhe shpesh pas shkollës unë
e ndihmoja atë. Ai më la që të zgjidhja ngjyrën e derës së madhe. Unë
e zgjodha të kuqe.”
“A je i sigut gjysh? Tani ajo është blu.”
“Oh, jam shumë i sigurt. Unë e zgjodha. Isha atje. Ndërtova një shtëpi
të vogël për qenin tim dhe ajo kishte gjithashtu një derë të vogël të
kuqe.”
Sara tundi kokën. “Jo, gjysh, nuk ka kolibe.”
“Sara, unë isha atje. Unë e ndërtova. Nuk qëndroi aq gjatë sa kjo shtëpi,
prandaj nuk është më këtu.”
“Nëse ti nuk do të ishe atje, unë nuk do të dija gjë për gërmuesin e
madh dhe të verdhë ose për derën e madhe dhe të kuqe.”
“Ke të drejtë, Sara. Prandaj edhe Perëndia e di më mirë se si filloi bota.
Ai ishte i Vetmi që ishte atje. Në Bibël Ai na e tregon me saktësi se si
filloi bota.”
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Mësimi 3
Perëndia krijon diellin, hënën, yjet, zogjtë dhe peshqit
(ditët katër dhe pesë)
Shkrimi për mësuesit

Zanafilla 1:1-23

E vërteta qendrore

Perëndia është një krijues i mençur dhe Ai di çdo gjë

Zbatimi

Të pashpëtuar dhe të shpëtuar: Përderisa Ai e di se çfarë është më e
mira për ty, bëj atë që Ai thotë

Vargu përmendësh

“Atëherë Perëndia shikoi të gjitha ato që kishte bërë, dhe… ishte shumë
mirë” (Zanafila 1:31)

Orari i mësimit

Çfarë ju duhet

Çfarë të bëni

Mirëseardhja

w CD me muzikë
w Etiketa emrash (faqe 73),
një për çdo fëmijë
w Enë me fruta
w Vazo me lule të vërteta
ose prej cope
w Figura frutash dhe
perimesh (të prera nga
revistat, etj) dhe ngjitës
w Fleta letre A4, një për fëmijë
w Lapsa me ngjyra

Mirëseardhja Kini një muzikë në sfond. Përshëndetini fëmijët
me emër dhe jepuni atyre etiketat e emrave
Aktivitet
“Vizatim natyrë e qetë”
Fëmijët të vizatojnë lule dhe fruta. Për fëmijët më
të vegjël, përdorni figura frutash dhe perimesh (të
prera nga revistat etj), që ata t’i ngjisin në letër.
Vendosini vizatimet e tyre në mur ose në tabelën
e lajmërimeve..
(Gjithashtu mund ta përdorni këtë kohë që
fëmijët të bëjnë “dylbi”. Shikoni “Unë shikoj”
– faqe 35).

Adhurim

w Këngë
w Këngë e vizualizuar
w Shportë ofrimesh

Këngë
Lutje

Këngë
Ofrim

Vargu
përmendësh

w Ose Piktura-g,Piktura-h,
Piktura-i dhePiktura-j
Ose Piktura-R5,PikturaR6,Piktura-R7 dhe
Piktura-R8 (page 71)
w Udhëzime (faqe 36)
w Veprime (faqe 14)
w Një shumëllojshmëri
figurash ose objekte të
vërteta nga krijimi (vezë,
gurë, guaska, lule, fruta,
perime, gjethe, etj).
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Vargu
Përsëritje

Drejtojini fëmijët në lutje: “Perëndi i dashur,
faleminderit që na dhe frutat dhe lulet.
Faleminderit që je i mirë. Unë të lavdëroj dhe
të dua. Në emrin e Jezusit. Amen.”
(Opsionale) kaloni një shportë rrotull dhe
fëmijët le të ofrojnë. (Sigurohuni që të informoni
prindërit se si do të perdoren paratë).
Zanafilla 1:31
“Varg me veprime
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Orari i mësimit

?

Çfarë ju duhet

Çfarë të bëni

Lëvizje

w Disa udhëzime të
mençura dhe jo të
mençura (psh “mëso
Fjalën e Perëndisë”, “prek
një enë të nxehtë”, “mos
u flit të panjohurve”,
“bindju mamit”, etj)

Mësim biblik

w Teksti i mësimit (faqe 37) Mësimi
w Piktura3-1,Piktura32,Piktura3-3,Piktura3-4
dhe Piktura3-5
w Piktura-k,Piktural,Piktura-m,Pikturan,Piktura-o dhe Piktura-p
w “Këngë”
w Një përzgjedhje objektesh
(psh tre lugë të vogla, dy
lapsa, dy libra, tre pjata
kartoni)
w Yje prej letre (faqe 76),
ose elektrik dore she yje
që ndriçojnë në errësirë.
w Krijesa të ujit në figura
ose lodra
w Peshk në akuarium (nëse
është e mundur)
w Rosa, pata dhe zogj të
tjerë në figura ose lodra
w Mjaltë dhe lugë për çdo
fëmijë

“Perëndia krijon diellin, hënën, yjet, zogjtë dhe
peshqit (ditët katër dhe pesë)”
Jepeni mësimin të gjithë një herësh ose një pjesë
për çdo sesion. Në mënyrë që t’i keni duart e
lira për aktivitetet brenda mësimit, mund t’i
vendosni vizualet në një mbajtëse në lartësinë e
syve të fëmijëve.

Përsëritje

Lojë
w Katër kapakë kutiash
reçeli me një yll të ngjitur
në qendër.
w Kuti e lyer në ngjyrë blu
me yje, dhe një hapje në
formë rrethore
w Libër ose objekt tjetër i
rëndë
w Pyetje (faqe 40)

“Yje qëllues”
Vendose kutinë mbi tavolinë me librin brenda për
qëndrueshmëri dhe me hapjen nga përpara. Kur
një fëmijë i përgjigjet një pyetjeje të përsëritjes,
jepini atij tre yje. Pastaj fëmija qëndron në një
distancë nga kutia dhe “qëllon” për ta futur yllin
në hapjen e kutisë.

Zbatimi
Koha e
ngrënies

Aktivitet

w Bibla juaj
w Pyetje për zbatim (faqe
39)

Aktivitet

w Koha e ngrënies sipas
dëshirës tuaj (jini të
ndieshëm ndaj alergjive
të ushqimeve që fëmijët
mund të kenë)

Pushim
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“Udhëzime të mençura dhe jo të mençura”
Fëmijët qëndrojnë në rradhë përballë jush. Jepni
një udhëzim. Nëse është e mençur ata thonë, “E
mençur” dhe bëjnë dy hapa drejt jush. Nëse nuk
është e mençur, ata tundin kokën dhe thonë “Jo
e mençur” dhe nuk bëjnë asnjë hap. Vazhdojeni
lojën derisa ata të arrijnë tek ju.

Bëni pyetjet dhe fëmijët të përgjigjen.

Bëni një pushim duke i lënë fëmijët të shkojnë
në banjo dhe të lajnë duart.
Lutje
Drejtojini ata në lutje, duke falenderuar
Perëndinë për ushqimin.
Koha e ngrënies Bëni një bisedë për të përsëritur mësimin.
(Shënim: mund të ketë shembuj me ushqime
gjatë mësimit në pjesë shumë të vogla, por kjo
nuk duhet të zëvendësojë kohën e ngrënies).

Fëmijët e vegjël mund të njohin Perëndinë nëpërmjet krijimit

Orari i mësimit

Çfarë ju duhet

Çfarë të bëni

Aktivitet
krijues

w Dielli, hëna dhe tre yje
(faqe 76), një set për çdo
fëmijë
w Lapsa me ngjyra
w Mbajtëse druri 30 cm
(12”), një për fëmijë
w Filtra kafeje (ose pjata
kartoni), një për fëmijë
w Ngjitës dhe gërshërë
w Fletë aktiviteti për
studentët një për fëmijë
w Peshq patatina ose xhelo
w Krem dekorimi
(opsionale)
w Brum për të luajtur ose
plastelinë (faqe 8)

Aktivitet

Aktivitet

w Dylbi një për fëmijë,
e bërë gjatë mësimit
– bashkoni dy tuba
kartoni (jo tuba letrash
higjenike, por afërsish
në atë madhësi) pranë
njëri tjetrit, bëjini vrima
në secilin dhe krijoni një
rrip për ta varur në qafë
me një fije leshi prej 60
cm (24”) të lidhur nyje
në çdo vrimë; dekorojeni
me lapsa me ngjyra ose
ngjitësa.
w biskota në formë dielli,
hëne ose yjesh
w gota të vogla plastike me
krem të verdhë dekorimi
një për fëmijë
w lugë plastike një për
fëmijë
w Sheqer shkëlqyes për
zbukurim ëmbëlsirash
(opsionale)

Lojë

(zgjidh një)

“Qiell i lëvizshëm”
Çdo fëmijë të ngjyrosi pjesën e brendëshme të
filtrit të kafes (ose pjatës së kartonit) me blu
dhe pastaj të ngjyrosi diellin, hënën dhe yjet
sipas dëshirës. Drejtojeni fëmijën në prerjen dhe
ngjitjen e formave në anën blu të filtrit.ngjitni një
copë fije leshi në anën tjetër të filtrit në mënyrë
që qielli i lëvizshëm të ngjitet në tavan.
Fletë aktiviteti* “Perëndia krijon diellin, hënën, yjet, zogjtë dhe
peshqit”
Drejtojini fëmijët në ngjitjen e peshqve prej
patatine ose xheli, në ujë në figurë duke përdorur
ngjitës.
Brumë për të luajtur, plastelinë “Dritat që bëri Perëndia”
Fëmijët të bëjnë format e diellit, hënës dhe yjeve. Nëse përdoren
forma pastiçerie do të ishte më tërheqëse për
fëmijët.

Aktivitet

“Unë shoh”
Dilni jashtë (nëse zona është e sigurt për të
vegjëlit!) dhe fëmijët të shikojnë nëpërmjet
“dylbive” të tyre dhe të përshkruajnë diçka që
ata shohin të cilën Perëndia e ka krijuar (psh
“Unë shoh diçka të lartë me gjethe”). Fëmijët
e tjerë përpiqen të gjejnë se çfarë sheh ai.
Parashkollorët e vegjël mund të shohin në dylbitë
e tyre dhe të tregojnë se çfarë shikojnë nga ato
gjëra që Perëndia ka krijuar (psh “Unë shoh një
pemë”). Nëse nuk mund t’i nxirrni fëmijët jashtë
mblidhini rreth një dritareje.
“Le të zbulurojmë biskotat”
Çdo fëmijë të vendosë krem mbi një biskotë.
Para se fëmijët të hanë biskotën le të falenderojën
Perëndinë që ka krijuar diellin hënën dhe yjet.

*Të disponueshme në www.cefonline.com
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Mësimdhënia e vargut përmendësh
Vargu përmendësh
“Atëherë Perëndia shikoi të gjitha ato që kishte bërë, dhe… ishte
shumë mirë” (Zanafilla 1:31)
Hyrje
Shfaqni një shumëllojshmëri figurash ose objektesh nga krijimi – gurë,
guaska, lule, fruta, perime, gjethe etj.
Është e bukur të shikosh këto gjëra që Perëndia krijoi! Bibla na
tregon se çfarë mendoi Perëndia kur pa të gjitha gjërat që kishte
krijuar.
Prezantimi
Se çfarë tha Ai e gjejmë tek Zanafilla 1:31. Le ta themi atë adresë
tre herë, ndërsa bëjmë sikur jemi fara që rriten e bëhen pemë.
Thuajeni adresën së bashku – në fillim të bledhur, pastaj duke qëndruar
në këmbë me duar mbi kokë dhe së fundi duke qëndruar me krahë
të hapur.
Një fëmijë le t’ju ndihmojë të gjeni vargun duke e hapur Biblën tek një
shënues që është vënë tek Zanafilla 1:31. Lexojeni vargun dhe pastaj
tregoni ose Piktura-g,Piktura-h,Piktura-i dhe Piktura-j; ose PikturaR5,Piktura-R6,Piktura-R7 dhe Piktura-R8.
Shpjegimi
Atëherë Perëndia shikoi të gjitha ato që kishte bërë - Perëndia pa
qiellin dhe tokën. Perëndia pa ujin dhe bimët që rriteshin nga toka.
Perëndia mund të shikonte gjithçka që kishte krijuar!
dhe … ishte shumë mirë - Gjithçka që Perëndia bëri ishte e mirë. Ishte
pikërisht ashtu si e donte Perëndia. Nuk mund të ishte më mirë.
Zbatimi
Të pashpëtuar dhe të shpëtuar: Kur shikoni atë që Perëndia ka bërë,
mbani mend se Ai e bëri mirë. Kaloni kohë
duke menduar për mënyrën e mrekullueshme
me të cilën Perëndia i krijoi gjërat.
Përsëritje
“Vargje me veprime”
Përsëriteni vargun frazë pas fraze, duke praktikuar veprimet (faqe
14). Pastaj përdorni simbolet për të recituar vargun.
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Mësimi - pjesa 1
Sa janë?
Kini një përzgjedhje objektesh të ndryshëm dhe vendosni një, dy ose tre të të
njëjtit lloj në tavolinë. Pyesni “Sa lapsa janë? Sa libra? etj.” Kur përgjigja është
“tre” kujtojani fëmijëve që kemi mësuar se çfarë bëri Perëndia në tre ditët e para.
Vendosni katër objekte dhe pyesni …

Sa jnë? Po, katër. Çfarë ndodhi në ditën e katërt.
Piktura 3-1
Bibla na tregon se çfarë bëri Perëndia në ditën e katërt të krijimit.Ai
vendosi dy drita të veçanta në qiell. Cilët janë ata? (Dielli dhe Hëna).
Çfarë bën dielli për tokën?
Fëmijët të përgjigjen.

Dielli na jep dritë, që të mund të shikojmë. Dielli e ngroh tokën dhe
i bën bimët të rriten. Nëse Perëndia do ta kishte vendosur diellin
shumë afër tokës gjithçka do të ishte vyshkur. Nëse Perëndia do ta
kishte vendosur diellin shumë larg nga toka, gjithçka do të vdiste nga
të ftohtit. Sigurisht që Perëndia e dinte se si ta bënte mirë këtë. Ai di
gjithçka, kështu që Ai e vendosi tokën pikërisht në vendin e duhur.
Për shkak të diellit dhe hënës ne kemi pranverë, verë, vjeshtë dhe
dimër. Pranvera është stina kur fillojnë të rriten lulet (mblidhuni kruspull
dhe ngadalë hapni krahët duke u hapur si një lule që hapet). Pastaj vjen vera kur
është shumë bukur të vraposh jashtë (vraponi). Pastaj vera kthehet në
vjeshtë dhe gjethet fillojnë të bien (lëvizni gishtat). Pas kësaj dimri sjell
borën (dridhuni). Pastaj vejn prap pranvera! Stinët janë pjesë e planit
të Perëndisë.
Piktura 3-2
Perëndia krijoi hënën që të japë dritë natën. Perëndia gjithashtu vendosi
miliarda yje në qiell. Ai e vendosi çdo yll në një vend të veçantë dhe
Ai i mban ata atje me fuqinë e Tij të madhe.
A ju pëlqen të shikoni hënën dhe yjet natën? Ata xixëllojnë e shkëlqejnë,
apo jo? Yjet janë shumë të mëdhenj por ata duken të vegjël sepse
janë shumë larg. Ja ku kemi disa yje të sajuar për të na ndihmuar të
mendojmë për yjet e vërtetë që bëri Perëndia.
Fëmijët le të ecin ose të rrijnë në këmbë duke mbajtur yje prej letre. Nëse dhoma mund
të errësohet përdorni elektrikë dore ose yje që ndriçojnë. Recitoni këtë version të
“Ylli i vogël lart në qiell.”
Ylli i vogël lart në qiel.
Dukesh porsi zjarr në pyll
Sipër dheut lart qëndron
Perëndia të ka bërë.
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Disa njerëz shumë të zgjuar kalojnë të gjithë jetën e tyre duke mësuar për
yjet. Kjo është puna e tyre. Por Perëndia di gjithçka për çdo yll. Ka aq
shumë yje sa nuk mund t’i numërojmë, por Perëndia e njeh secilin me
emër – sepse Ai i bëri ata!
Pjesa 2
Piktura 3-2
Njerëzit kanë shkuar me rraketa për të parë hënën. Askush nuk
mund të shkojë për të parë diellin sepse është si një top zjarri. Është
e mahnitshme se si Perëndia i bëri ata vetëm duke folur. Ai është i
fuqishëm, i mençur dhe i mirë. Nuk ka asnjë si Ai. Shumë prej jush
do të shkojnë së shpejti në shkollë. Pse do të shkoni në shkollë?
Jepuni kohë fëmijëve për të folur.

Në shkollë do të shkoni për të mësuar shumë gjëra të reja. Edhe prindërit
tuaj kanë shkuar gjithashtu në shkollë, edhe gjyshërit tuaj edhe unë. Të
rriturit ende mësojnë gjëra të reja. Por Perëndia është ndryshe. Ai kurrë
nuk ka shkuar në shkollë për të mësuar. Ai di gjithçka. Ai kurrë nuk
mëson ndonjë gjë të re sepse Ai i di të gjitha. Ai gjithmonë e di se çfarë
duhet bërë. Ai ishte i kënaqur me gjithçka që bëri në ditën e katërt.
Piktura 3-3
Por Perëndia ende nuk kishte mbaruar. Në ditën e pestë Perëndia bëri
krijesat e detit dhe zogjtë. Ai vetëm foli dhe ata u bënë. A mund të
thoni emrat e disa krijesave që jetojnë në ujë?
Le të të përgjigjen fëmijët dhe tregoni figurat ose lodrat që përfaqësojnë kafshët e ujit.
Tregoni peshkun në akuarium (nëse është e mundur).
Lëvizni sikur të jeni peshq, bretkosa, delfinë dhe breshka uji.

A mund të thoni emrat e krijesave që fluturojnë në qiell?
Le të përgjigjen fëmijët. Tregoni figurat ose lodrat që përfaqësojnë rosa, pata dhe zogj të
tjerë. Tregoni lodrat dhe pyetini fëmijët se cili është ndryshimi midis këtyre dhe atyre që
bëri Perëndia.

Zogjtë që bëri Perëndia ishin të gjallë; Perëndia u jep jetë krijesave që Ai bën.
Le të përpiqemi të bëjmë zërat e disa zogjve – korbi, pëllumbi, rosa, harabeli.
Bëni sikur jeni zogj duke bërë zërat e zogjve.
Këngë

Pjesa 3

“Ditët e krijimit” (ditët një deri në pesë, faqe 16 – tregoni Piktura-k dhe
Piktura-l, Piktura-m, Piktura-n dhe Piktura-o).

Piktura 3-5
Perëndia bëri një plan të mençur dhe të mrekullueshëm për çdo krijesë
që beri. Perëndia bëri një zog nënë dhe një zog baba për çdo lloj zogu.
Ai bëri mama peshkun dhe baba peshkun për çdo lloj peshku. Perëndia
kishte në plan që ata të kishin bebe në mënyrë që të kishte sa më
shumë zogj dhe peshq. Një mama rosë dhe një baba rosak kurrë nuk
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do të kishin një peshk për beben e tyre, dhe një mama bretkosë dhe
një baba bretkosë do të kishin vezë bretkose që më pas do të bëheshin larva
bretkose dhe pastaj bretkosa. Bretkosat nuk do të kishin kurrë për bebe një
zog të vogël! Rosat do të kishin bebe rosa, bletët bebe bleta, peshqit bebe
peshq. Kjo ishte mënyra më e mirë – prandaj e bëri Perëndia. A nuk është
shumë i mençur Perëndia?
Të jesh i mençur është më mirë sesa të jesh i zgjuar. Të jesh i mençur do të
thotë të dish se çfarë është më e mira. Perëndia e di se çfarë është me e mira
dhe Ai ka fuqinë për ta bërë më të mirën. Askush nuk është më i mençur
ose më i fuqishëm sesa Perëndia.
Perëndia e planifikoi që secili të dinte se si të ndërtonte shtëpinë e vet dhe
se të gjente ushqimin e duhur për të ngrënë. Perëndia e planifikoi që secili
të dijë se si të kujdeset për bebet e veta.
Bletët janë shumë të vogla por ato janë mjaft të zgjuara. Kur një bletë gjen
“ushqim” në lule kthehet në koshere dhe u tregon të tjerave. Përdor vallëzime
të veçanta për t’i treguar atyre se ku është ushqimi dhe madje edhe nëse
është pak ose shumë. Cili është ushqimi i veçantë që na japin bletët? Mjalti!
Lëvizni rrotull duke zukatur si bletë që shkojnë të shtëpinë e tyre në koshere.
Provoni mjaltë duke përdorur lugët individuale.

Piktura 3-4
Perëndia është një Perëndi madhështor. Ai është një Krijues shumë i
zgjuar dhe shumë i mençur. Ai i bëri peshqit dhe zogjtë vetëm duke folur.
Por ata u bënë me shumë kujdes. Nuk kishte gabime. Bota e Perëndisë
ishte e përsosur. Perëndia i ruan të gjitha ato që Ai bëri. Ai i bënë që të
funksionojnë. Bibla thotë se Ai e shikon madje edhe një zog të vogël kur
bie në tokë (Mateu 10:29). Perëndia është me të vërtetë i mrekullueshëm
dhe i mençur. Le të këndojmë për Të dhe pastaj ta falenderojmë Atë.
Le të këndojmë për Të dhe ta falenderojmë Atë.
“Këngë”.
Nëse keni nje grup me pak fëmijë jepini çdo fëmije një figurë të vogël të diçkaje që Perëndia
ka krijuar. Njëri pas tjetrit të falenderojnë Perëndinë për atë krijesë që është në figurë.
““Ditët e krijimit” (ditët një deri në gjashtë, faqe 16 – tregoni Piktura-k dhe
Piktura-l, Piktura-m, Piktura-n dhe Piktura-o dhe Piktura-p).

Zbatimi
Perëndia na flet neve nëpërmjet këtij Libri të veçantë.
Tregoni një Bibël.

Çdo gjë që lexojmë në Bibël është e drejtë dhe e mençur sepse
Perëndia është i mençur.
Bëni pyetjet e mëposhtëme dhe fëmijët të përgjigjen të gjithë njëzëri, “Në Bibël.” Jepuni
mundësinë fëmijëve të ndryshëm të tregojnë Biblën tuaj ndërsa u përgjigjen çdo pyetjeje.

Ku mund të gjejë se çfarë është e drejtë dhe çfarë është e gabuar?
Ku mund ta gjej mënyrën më të mirë për të jetuar?
Ku mund ta gjej se si është Perëndia?
Ku mund ta gjej se si filloi bota?
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Ku mund t’i gjej gjërat që Perëndia dëshiron që unë t’i di?
Pytjet e përsëritjes
Vargu përmendësh
1

Kush e bëri çdo gjë? (Perëndia).

2

Çfarë tha Perëndia për gjithçka që Ai bëri? (Ishte shumë mirë).

3

Çfarë do të thotë “krijoi”? (E bëri nga asgjëja).

Mësimi (pjesa 1-3)
1

Cilat drita vuri Perëndia në qiell në ditën e katërt të krijimit?
(Diellin, hënën dhe yjet).

2

Çfarë bëjnë dielli dhe hëna? (Ata japin dritë dhe ngrohtësi; i
ndihmojnë bimët të rriten; bëjnë që të ndryshojnë stinët).

3

Si i krijoi Perëndia diellin, hënën dhe yjet? (Ai vetëm foli).

4

Çfarë bëri Perëndia në ditën e pestë të krijimit? (Zogjtë dhe peshqit).

5

Më trego një zog që fluturon në qiell. (Përgjigjet do të jenë të
ndryshme. Shembujt në mësim përfshijnë rosat, patat, një korb,
një pëllumb dhe një harabel).

6

Më trego një kafshë që noton ose jeton në ujë. (Përgjigjet do të
jenë të ndryshme. Shembuj në mësim përfshijnë peshq, bretkosa,
delfinë dhe breshka uji).

7

Pse çdo gjë që Perëndia krijoi ishte kaq e mrekullueshme? (Perëndia
është i mrekullueshëm dhe i mençur).

8

Çfarë do të thotë “i mençur”? (Të dish se çfarë është më e mira
dhe ta bësh atë).

9

Kush është më i mençur se Perëndia? (Askush).

10 Si quhet libri i veçantë i Perëndisë? (Bibla).
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Mësimi 4
Perëndia krijon kafshët dhe njerëzit (dita gjashtë dhe shtatë)
Shkrimi për mësuesit

Zanafilla 1

E vërteta qendrore

Perëndia i bëri njerëzit të veçantë në mënyrë që ata ta donin Atë

Zbatimi

Të pashpëtuar: Kërkoji Perëndisë që të të ndihmojë ta njohësh Atë
Të shpëtuar: Fliti Perëndisë ashtu si Mikut tënd

Vargu përmendësh

Përsëritje Zanafilla 1:31

Orari i mësimit

Çfarë ju duhet

Çfarë të bëni

Mirëseardhja

w CD me muzikë
w Etiketa emrash (faqe
73), një për çdo fëmijë
w Letra me ngjyra

Mirëseardhja Kini një muzikë në sfond. Përshëndetini fëmijët
me emër dhe jepuni atyre etiketat e emrave..
“Gjetja e ngjyrave”
Aktivitet
Mësuesi fillon duke zgjedhur një objekt në dhomë
dhe duke thënë, “Unë po mendoj diçka që është e
gjelbër.” Fëmijët do të përpiqen të gjejnë se cili është
objekti. Ai që e gjen i pari do të bëhet ai që “mendon”.
(Për shkak se fëmijët më të vegjël nuk janë të sigurt
për emrat dhe ngjyrat, mësuesi mund të tregojë
gjithashtu një letër me ngjyrën që ai po mendon).

Adhurim

w Këngë
w “Unë besoj tek Bibla”
këngë e vizualizuar
w Shportë ofrimesh

Këngë
Lutje

Këngë
Ofrim

Vargu
përmendësh

Lëvizje

w Ose Piktura-g,Piktura-h, Vargu
Përsëritje
Piktura-i dhe Piktura-j
ose Piktura-R5,PikturaR6,Piktura-R7 dhe
Piktura-R8 (faqe 71)
w Udhëzime (faqe 44)
w Veprime (faqe 14)
w Kafshë plastike ose prej
pellushi një për çdo
fëmijë
Aktivitet
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Drejtojini fëmijët në lutje ose lerini të luten me ju
frazë pas fraze: “I dashur Perëndi, Ti je i mirë. Unë të
dua dhe të lavdëroj ty. Faleminderit që ke bërë dritën
dhe ngjyrat. Faleminderit që ke dërguar Jezusin që
të jetë Shpëtimtari. Në emrin e Jezusit. Amen.”
“Unë besoj tek Bibla”
(Opsionale.) kaloni një shportë rrotull dhe
fëmijët le të ofrojnë. (Sigurohuni që të informoni
prindërit se si do të perdoren paratë).
Zanafilla 1:31
“Varg me lëvizje”

“Koka, supet, gjunjë këmbë”
Sa më poshtë mund këndohet ose të thuhet duke
bërë veprimet:
Koka, supet, gjunjë këmbë ,
gjunjë këmbë, gjunjë këmbë.
Koka, supet, gjunjë këmbë,
Lavdërojnë Jezusin.
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Orari i mësimit

?

Çfarë ju duhet

Çfarë të bëni

Mësim biblik

Mësimi
w Teksti i mësimit
(faqe 45) w Piktura41,Piktura4-2,Piktura43,Piktura4-4,
PIKTURA4-5 dhe
Piktura4-6,
w Piktura-a,Pikturab,Piktura-c,Piktura-d
(opsionale)
w Piktura-k,Piktural,Piktura-m,Pikturan,Piktura-o dhe
Piktura-p
w Këngë”
w Këngë
w Figura ose objekte të
disa gjërave që Perëndia
krijoi në ditën e pestë.
w Nëse është e mundur,
ndonjë këlyshë të vërtetë
kafshësh
w Figura këlyshash
kafshësh dhe figura
të ndara prindërish të
këtyre kafshëve
w një fletë e madhe letre,
një pjatë e vogë me bojë
uji dhe diçka për të
fshirë

Përsëritje

w Dy sete rrathësh krijimi
(faqe 77)
w Pyetje (faqee 48)

Lojë

“Lojë memorizuese e krijimit”
Luajeni si lojë bashkërenditjeje. Vendosini
rrathën mbi një tavolinë ose në dysheme, me
figurat nga poshtë. Pasi një fëmijë i përgjigjet një
pyetjeje, ai kthen dy rrathë. Nëse janë të njëjtat
pamje, ai i lë figurat të hapura. Nëse jo, ai i kthen
përsëri dhe loja vazhdon. Luani derisa çdo fëmijë
të ketë luajtur një herë. (Për parashkollorët më të
vegjël, vendosini rrathët me pamje nga sipër dhe
fëmijët t’i heqin dy nga dy ato që janë të njëjta).

w Tre figura një për çdo
kafshë

Aktivitet

Bëni ndiskutim si në tekst (faqe 45).

w Koha e ngrënies sipas
dëshirës tuaj (jini të
ndieshëm ndaj alergjive
të ushqimeve që fëmijët
mund të kenë)

Pushim

Zbatimi
Koha e
ngrënies
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“Perëndia krijon kafshët dhe njerëzit (dita gjashtë
dhe shtatë)”
Jepeni mësimin të gjithë një herësh ose një pjesë
për çdo sesion. Në mënyrë që t’i keni duart e
lira për aktivitetet brenda mësimit, mund t’i
vendosni vizualet në një mbajtëse në lartësinë e
syve të fëmijëve.

Bëni një pushim duke i lënë fëmijët të shkojnë
në banjo dhe të lajnë duart.
Lutje
Drejtojini ata në lutje, duke falenderuar
Perëndinë për ushqimin.
Koha e ngrënies Bëni një bisedë për të përsëritur mësimin.
(Shënim: mund të ketë shembuj me ushqime
gjatë mësimit në pjesë shumë të vogla, por kjo
nuk duhet të zëvendësojë kohën e ngrënies).
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Orari i mësimit

Aktivitet
krijues
(zgjidh një)

Aktivitet
(zgjidh një)

Çfarë ju duhet

Çfarë të bëni

Punëdore
“Lojëra të renditjes së krijimit”
w Rrathët e krijimit (faqe
Fëmijët le të ngjyrosin dhe t’i presin rrathët e
77), një set për fëmijë
tyre të krijimit. Kur të mbarojnë ata mund t’i
w Gërshërë
përdorin ata si një lojë renditjeje, duke i vënë
w Lapsa me ngjyra
rrathët në rradhën e duhur për të treguar ditët
w Zarfa ose xhepa letre, një
e krijimit. Fëmijët gjithashtu mund të luajnë në
për fëmijë
dyshe lojën memorizuese me dy sete. Vendosini
w Fletë aktiviteti për
rrathët në zarfe ose në xhepa letre që fëmijët ta
studentët një për fëmijë
marrin lojën e tyre në shtëpi.
Fletë aktiviteti* “Perëndia krijon kafshët dhe njerëzit”
w Fije leshi të prera në 5
Ndihmojini fëmijët të ngjisin një bisht me fije
cm (2”) gjatësi
leshi tek miu dhe luani në figurë.
w Ngjitës
w brumë për të luajtur ose Brumë për të luajtur, plastelinë “Kafshët që bëri Perëndia”
Udhëzojini fëmijët në bërjen e kafshëve të
plastelinë (faqe)
ndryshme.
w Fletë letre të bardha për
çdo fëmijë
w Lapsa me ngjyra

Aktivitet

Aktivitet

“Gjej kafshën”
Përshkruani një kafshë(psh “Kjo kafshë është
shumë e madhe, ka veshë të mëdhenj dhe hundë
të gjatë”) ose bëni zërin e një kafshe dhe fëmijët të
gjejnë se çfarë është. Disa fëmijë mund të jenë në
gjëndje të përshkruajnë një kafshë që të tjerët ta
gjejnë. Kur çdo fëmijë të ketë pasur një mundësi
për të marrë pjesë, falenderoni Perëndinë që na
ka dhënë kafshët.
“Perëndia më ka bërë të veçantë”
Çdo fëmijë vizaton fytyrën e tij, duke zgjedhur
ngjyrën e duhur për flokët dhe sytë. Në çdo
vizatim shkruani, “Perëndia e bëri ____ (emri i
fëmijës) të veçantë”.

*Të disponueshme në www.cefonline.com
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Mësimdhënia e vargut përmendësh
Vargu përmendësh
“Atëherë Perëndia shikoi të gjitha ato që kishte bërë… ishte shumë
mirë ” (Zanafilla 1:31)
Hyrje
Çdo fëmijë le të mbajë një kafshë plastike ose prej pellushi. Fëmijët le
të identifikojnë secilën kafshë.
Është e bukur që të mendosh për të gjitha kafshët që Perëndia
krijoi! Bibla na tregon se çfarë mendoi Perëndia kur Ai i pa të gjitha
gjërat që kishte bërë.
Prezantimi
Na thuhet tek Zanafilla 1:31! Le ta themi tre herë këtë adresë ndërsa
bëjmë sikur jemi një zog, një peshk dhe një rosë.
Thuajeni adresën së bashku – në fillim duke rrahur krahët si zog,
pastaj duke “notuar” si peshk dhe më në fund duke u tundur si rosë.
Një fëmijë le t’ju ndihmojë të gjeni vargun duke e hapur Biblën tek një
shënues që është vënë tek Zanafilla 1:31. Lexojeni vargun dhe pastaj
tregoni ose Piktura-g,Piktura-h,Piktura-i dhe Piktura-j; ose PikturaR5,Piktura-R6,Piktura-R7 dhe Piktura-R8.
Shpjegimi
Atëherë Perëndia shikoi të gjitha ato që kishte bërë, dhe… ishte shumë
mirë - Perëndia pa qiellin dhe tokën. Perëndia pa çdo zog që kishte
bërë. Perëndia pa çdo peshk në ujë. Çdo gjë që Perëndia kishte bërë
ishte e mirë. Ishte pikërisht ashtu si Ai dëshironte të ishte. Ishte e
mirë sepse Perëndia është i mirë!
Zbatimi
Të pashpëtuar dhe të shpëtuar: Falendero Perëndinë për gjithçka
që Ai ka bërë.
Përsëritje
“Vargje me veprime”
Përsëriteni vargun frazë pas fraze, duke praktikuar veprimet (faqe
14). Pastaj përdorni simbolet për të recituar vargun.
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Mësimi - pjesa 1

Kini një përzgjedhje figurash ose objektesh të disa prej gjërave që krijoi Perëndia në ditën
e parë deri në ditën e pestë. Si grup vendosini ato në radhën sipas së cilës i krijoi Perëndia.

Mezi po pres t’ju tregoj se çfarë bëri Perëndia në ditën e gjashtë. Është
kaq e bukur.
Piktura 4-1
Bibla thotë se në ditën e gjashtë Perëndia tha, “Le të bëhen kafshët”
(nga Zanafilla 1:24). Menjëherë në tokë dolën kafshët, kafshë nga të
gjitha llojet. Çfarë kafshësh mund të shihni në figurë?
Jepni kohë për përgjigje.

Cila është kafsha juaj e preferuar?
Jepni kohë për përgjigje.

Piktura 4-2
Perëndia bëri një mami dhe një babi për çdo kafshë. Çdo kafshë ka
këlyshë të llojit të vet. Tigrat kanë këlyshë tigra. Elefantët kanë këlyshë
elefantë. A mund të kenë tigrat elefanti?
Diskutoni shkurtimisht.

Çdo kafshë ka këlyshët e llojit të vet, edhe pse këlyshët mund të jenë
me ngjyra të ndryshme.
Nëse është e mundur tregoni këlyshë të vërtetë kafshësh. Përdorni një set figurash
që fëmijët të radhisin këlyshët e kafshëve të ndryshme me prindërit e tyre.

A keni pasur ndonjë këlysh qeni apo maceje apo kavie në shtëpi?
Jepni kohë për përgjigje.

Këlyshët duken pak ndryshe nga mamat dhe babat e tyre, apo jo?
Ndonjëherë gëzofi i tyre ka ngjyrë tjetër. Ndonjëherë është më shumë
ose (më pak) i përdredhur. Por këlyshët janë i njëjti lloj kafshe si
edhe prindërit. Kjo ishte ideja e mençur e Perëndisë dhe ashtu është.
Perëndia planifikoi që kafshët që ishin mami dhe babi të ushqenin të
vegjëlit e tyre. Ai planifikoi që ata të hanin barin dhe gjethet që Ai
kishte krijuar. Kafshët nuk luftonin dhe vrisnin njëri tjetrin. Jam kaq i
lumtur që Perëndia bëri kafshët! Po ju? Perëndia ka fuqi të mahnitshme.
Ai është shumë i mençur dhe i mirë. Ai është i dashur dhe i mirë.
Në ditën e gjashtë Perëndia bëri shumë kafshë të mahnitshme. Le të
bëjmë sikur jemi disa nga ato.
Zgjidhni kafshë që dallojnë (psh elefanti, gorrilla, lepuri, luani, gjirafa, kanguri
etj) dhe lëvizni rrotull duke imituar lëvizjet që ato bëjnë. Përfundoni me një
kafshë të vogël që ta bëni më të lehtë që fëmijët të qetësohen për të dëgjuar prapë.
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Pjesa 2
Dita e gjashtë ende nuk ka mbaruar. Perëndia planifikoi diçka shumë,
shumë të veçantë.
Piktura 4-3
Perëndia bëri burrin dhe gruan e parë, Adamin dhe Evën. Bibla na tregon
se Ai e bëri këtë në një mënyrë shumë të veçantë. Në fillim Perëndia bëri
burrin, Adamin, nga pluhuri i tokës. Pastaj Ai i fryu brenda njeriut për ta
bërë atë të gjallë. Ju dhe unë mund të bëjmë në njeri të vogël me plastelinë,
por nuk mund ta bëjmë atë të gjallë. Perëndia është Ai që jep jetë.
Perëndia e vuri adamin në një gjumë të thellë. Ai mori një brinjë nga
trupi i Adamit dhe e bëri atë gruan e parë, Eva. Perëndia i dha Evës
jetë gjithashtu.
Trupat tanë janë të mahnitshëm. Perëndia i planifikoi ata dhe i bëri
ata. Le të bëjmë disa gjëra me trupat tanë.
Bëni së bashku gjërat e mëposhtëme:
Përkulim trupat tanë.
Tundim krahët tanë.
Vrapojmë dhe hidhemi.
Qëndrojmë në majtë të gishtave dhe drejtohemi nga qielli.
Rokullisemi si top.

Secili le të vendosë pak bojë në gisht dhe të vërë gishtin duke lënë
gjurmët e gishtit në këtë letër këtu.
Ato duken njëlloj. Por nëse shihen më afër, secili është ndryshe. Askush
nuk ka një gjurmë gishti krejtësisht të njëjtë me tënden. A e dinit se
nëse nuk do të kishit një gisht të madh në këmbë, do të rrëzoheshit?
Perëndia të ka bërë me dhjetë gishtërinj! A mund t’i prekni me kujdes
qerpikët tuaj? Perëndia jua ka dhënë që të ruajnë syrin tënd nga gjërat
që mund të bien brenda. Trupat tanë janë të mrekullueshëm - pikërisht
ashtu si ishte ai i Adamit.
A nuk ishte një surprizë e mrekullueshme për Adamin, kur ai u zgjua!
Ai dhe gruaja e tij ishin të persosur. Ata e donin njëri tjetrin. Ata nuk
grindeshin. Ata jetonin në një botë të përsosur me kafshë, zogj, peshq
dhe bimë të mahnitshme.
Adami dhe Eva ishin shumë të veçantë. Ata nuk ishin kafshë, ata ishin
njerëz. Bibla thotë se Perëndia i bëri ata në shëmbëllimin e Tij. Kjo do
të thotë se ata ishin si Perëndia në disa mënyre:
w Perëndia i bëri njerëzit të aftë për të folur dhe menduar.
w Njerëzit mund të zgjedhin dhe mund të bëjnë gjëra të bukura.
w Njerëzit mund të dinë se çfarë është mirë dhe çfarë është e keqe.
w Njerëzit mund të duan Perëndinë dhe të jenë miq me Perëndinë.
Asnjëra nga kafshët nuk mund të ketë atë lloj miqësie me Perëndinë
ashtu si mund ta kenë njerëzit. Kafshët nuk janë krijuar në shëmbëllimin
e Perëndisë. Perëndiai bëri vetëm njerëzit që ta njohin Atë, ta duan
Atë dhe të jetojnë me të përjetë.
Këngë.
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Çfarë do të thotë të jeni miq të ngushtë? Do të thotë që flisni së bashku,
bëni gjëra së bashku, e njihni njëri tjetrin gjithnjë e më shumë. E doni
njëri tjetrin. Perëndia i do njerëzit që ka krijuar.
Piktura 4-4
Mbulojeni pamjen me kryqin dhe varrin dhe tregoni vetëm fëmijën me Biblën.

Edhe pse nuk mund ta shohësh Perëndinë ti mund të jesh miku i Tij,
Ai mund të jetë Miku yt. Ai gjithmonë do të jetë me ty. Ai të flet kur
ti dëgjon historitë e Biblës. Ti i flet Atij kur lutesh. Ti e do Atë. Ai të
do ty. Ti dëshiron të bësh atë që i pëlqen Atij. Perëndia i madh Krijues
dëshiron që ti ta njohësh Atë dhe ta duash Atë.
Nëse grupi i fëmijëve që keni ka njëfarë njohurie për mëkatin dhe se Kush është Jezusi,
mund të përfshini këtë përmbledhje të Ungjillit këtu ose mund ta përfshini atë në një
pjesë tjetër të programit.
Zbulojeni edhe pjesën tjetër të Pikturës 4-4.

Perëndia dëshiron që ta njihni Atë dhe të jeni përherë një fëmijë në
familjen e Tij. Por ka një problem - mëkati. Mëkati të lë jashtë familjes
së Perëndisë. Kur bën gjëra që Perëndia nuk dëshiron që ti t’i bësh do të
thotë që bën mëkat. Kur nuk bën gjërat që Perëndia dëshiron që t’i bësh
përsëri bën mëkat. Bibla thotë, “Nuk ka njeri që të mos kryejë mëkate”
(2 Kronikave 6:36). Kjo do të thotë që të gjithë njerëzit kanë mëkatuar.
Flisni për shembujt e mëposhtëm të mëkatit ose diskutoni situatat e ilustruara në Piktura-a,
Piktura-b,Piktura-c dhe Piktura-d.

Perëndia dëshiron që ti t’i bindesh prindërve të tu. Nëse nuk u bindesh
atyre, ti mëkaton kundër Perëndisë. Perëndia dëshiron që ti të jesh
i dashur dhe i mirë me të tjerët. Nëse nuk je i mirë ose i dashur, ti
mëkaton kundër Perëndisë.
Ti mëkaton se do. Por Perëndia të deshi ty kaq shumë sa dërgoi Jezusin
që të ishte Shpëtimtari yt. Jezusi erdhi të të shpëtojë ty prej mëkatit
tënd dhe ndëshkimit të tij. Bibla thotë se, “Krishti vdiq për mëkatet
tona … Ai u varros .. dhe u ringjall ” (1 Korintasve 15:3-4). Jezusi është
Perëndia Bir. Jezusi nuk mëkatoi kurrë. Ai u ndëshkua për mëkatin
tënd kur Ai u gjakos dhe vdiq në kryq. Pastaj Jezusi u ringjall.
Perëndia dëshiron që ti t’i besosh Jezusit si Shpëtimtarit tënd dhe të
të falen mëkatet ( të pastrohesh nga mëkati). Perëndia dëshiron të
bëhesh një fëmijë i familjes së Tij përgjithmonë. Në këtë mënyrë e
njeh Perëndinë. Ai të bëri që ta njohësh Atë dhe të kënaqesh me Të.
Pjesa 3

“Ditët e krijimit” (ditët një deri në gjashtë, faqe 16 – tregoni Piktura-k dhe
Piktura-l, Piktura-m, Piktura-n,Piktura-o dhe Piktura-p).

Piktura 4-5
Adami dhe Eva ishin shumë të lumtur në botën e bukur që Perëndia
krijoi. Perëndia u dha përgjegjësinë për të gjitha bimët dhe kafshët.
Perëndia i bëri Adamin dhe Evën të aftë për të pasur fëmijë – djem dhe
vajza. Bebet u rritën dhe lindën më shumë bebe dhe kështu vazhdoi.
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Sot bota është plot me njerëz. Çdo bebe u krijua nga plani i Perëndisë
dhe për shkak të fuqisë së Perëndisë. Dhe një ditë bebeja ishe ti! Kështu
që ti mund të thuash “Perëndia më bëri.”
Perëndia e di emrin tënd. Ai e di se çfarë të gëzon dhe çfarë të trishton.
Ai të do ty shumë.
Këngë.

Ka vetëm një person në botë që është pikërisht si ty – dhe ai person je
ti. Perëndia të ka bërë kështu si je. Ai të dizenjoi. Ti je i veçantë. Le të
mendojmë për ngjyrën e flokëve të tu.
Fëmijët le të përgjigjen.

Perëndia e planifikoi ngjyrën e flokëve të tu. Është pikërish ajo që të
pershtatet! Ngjyra e syve të tu, forma e fytyrës janë ato që të përshtaten.
Por gjëja më e veçantë prej të gjithave është se ti mund të njohësh
Perëndinë. Nëse Jezus Krishti të ka pastruar nga mëkati, ti ke filluar
të njohësh Perëndinë. Fliti Atij shpesh dhe tregoji Atij sekretet e tua.
Ndërsa mëson nga Bibla do ta njohësh Atë më shumë. Unë ende jam
duke e njohur Atë më shumë dhe jam shumë i lumtur për këtë!
Piktura 4-6
Tani ju e dini historinë se si Perëndia e krijoi botën në gjashtë ditët e
krijimit. Le të këndojmë.
Këngë.

Në ditën e shtatë Perëndia pushoi. Perëndia nuk pushoi sepse ishte i lodhur.
Perëndia nuk lodhet! Perëndia pushoi sepse puna e Tij e Krijimit kishte
mbaruar. Perëndia e bëri ditën e shtatë një ditë të veçantë. Si ditë feste.
A nuk është i mrekullueshëm Perëndia! Dhe ai dëshiron që ti dhe unë ta
njohim Atë. Ai na bëri që ta njohim Atë përgjithmonë. Le të mbyllim sytë.
Nëse dëshiron ta njohësh Perëndinë vetëm thuaja. Nuk është e nevojshme
ta thuash me zë të lartë. Ai të dëgjon edhe nëse nuk flet me zë të lartë.
Kini një kohë për lutje.

“Ditët e krijimit” (ditët një deri në gjashtë, faqe 16 – tregoni Piktura-k dhe
Piktura-l, Piktura-m, Piktura-n,Piktura-o, Piktura-p dhe Piktura-p).

Pytjet e përsëritjes
Vargu përmendësh
1

Më thuaj diçka që Perëndia bëri. (Përgjigjet do të jenë të ndryshme).

2

Çfarë tha Perëndia për gjithçka që Ai bëri? (Ishte shumë mirë).

3

Pse ishin të mira gjërat që bëri Perëndia? (Perëndia është i mirë;
ato ishin pikërisht ashtu si i kishte planifikuar Perëndia).

Mësimi (pjesa 1-3)
1
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2

Çfarë bëheshin këlyshët e kafshëve kur rriteshin? (I njëjti lloj kafshe
si prindërit e tyre).

3

Kush e planifikoi që të kishte, mama, baba dhe këlyshë të kafshëve?
(Perëndia).

4

Kë krijoi Perëndia në shëmbëllimin e Tij? (Njerëzit).

5

Për shkak se janë krijuar sipas shëmbëllimit të Perëndisë çfarë mund
të bëjnë njerëzit? (Përgjigjet do të jenë të ndryshme. Shembujt në
mësim përfshijnë që njerëzit mund të flasin dhe të mendojnë; ata
mund të bëjnë zgjedhje; ata mund të bëjnë gjëra të bukura; ata
mund të dinë se çfarë është e mirë dhe e gabuar; ata mund të duan
Perëndinë dhe të jenë miq me Perëndinë).

6

Cili është problemi që mund t’i largojë njerëzit prej Perëndisë?
(Mëkati).

7

Më thuaj në mëkat që dikush në moshën tënde mund të bëjë.
(Përgjigjet do të jenë të ndryshme.Shembujt në mësim përfshijnë,
mosbindje ndaj prindërve ose të mos qenit i sjellshëm).

8

Si ndihej Perëndia për të gjithë njerëzit që Ai krijoi, edhe për ty?
(Ai i do ata).

9

Pse pushoi Perëndia në ditën e shtatë? (Ai kishte mbaruar krjimin).

10 Cila ishte “gjëja” më e veçantë nga i gjithë krijimi që Perëndia
krijoi? (Njerëzit).
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Mësimi 5
Adami dhe Eva zgjodhën të mëkatonin
Shkrimi për mësuesit

Zanafilla 2 - 3

E vërteta qendrore

Të gjithë janë mëkatarë

Zbatimi

Të pashpëtuar: KërkojiZotit Jezus të të pastrojë nga mëkati

Vargu përmendësh

“… të gjithë kanë mëkatuar…” (Romakëve 3:23)

Orari i mësimit

Çfarë ju duhet

Çfarë të bëni

Mirëseardhja

w CD me muzikë
w Etiketa emrash (faqe
73), një për çdo fëmijë
w Fletë letre A4, një për
fëmijë
w Lapsa me ngjyra
w Figura frutash ose
perimesh (të prera nga
revista, etj) dhe ngjitës

Mirëseardhja Kini një muzikë në sfond. Përshëndetini fëmijët
me emër dhe jepuni atyre etiketat e emrave
Aktivitet
“Një udhëtim në kopshtin zoologjik”
Fëmijët të vizatojnë kafshë që mund të shohin
në kopshtin zoologjik. Ose mund të keni figura
kafshësh (të prera nga revista, etj) që fëmijët
t’i ngjisin në letër. Pasi të jenë vizatuar figurat,
mblidhini fëmijët në një rreth dhe të tregojnë
gjithçka që dinë për kafshën që kanë vizatuar.

Adhurim

w Piktura-k, Piktural,Piktura-m,Piktura-n,
Piktura-o dhePiktura-p
w Këngë
w Këngë e vizualizuar
w Shportë ofrimesh

Këngë
Lutje

Aktivitet
Këngë
Ofrim

Këngë
Drejtojini ata në lutje ose le të luten bashkë me ju
frazë pas fraze: “Perëndi i dashur faleminderit që ke
bërë të gjitha kafshët. Ti je i mirë. Unë të lavdëroj
ty. Në emrin e Jezusit. Amen.”
“Ditët e krijimit” (faqe 16)
(Opsionale.) kaloni një shportë rrotull dhe fëmijët
le të ofrojnë. (Sigurohuni që të informoni prindërit
se si do të perdoren paratë).

Vargu
përmendësh

w Piktura-R9,Piktura-R10
dhe Piktura-R11 (page
72)
w Udhëzime (faqe 54)

Vargu
Përsëritje

Romakëve 3:23
“Loja e ngjyrave”

Lëvizje

w Këngë
w Visuale (pages 82-85)

Aktivitet

“Ecja e kafshëve”
Le të ecim si një elefant (Ecni me krahë të mbledhur,
lëkunduni si një trung). Le të hidhemi si kangur
(hidhuni me duar të mbyllura afër kraharorit). Le të
hidhemi si lepur (hidhuni nga një pozicion i ulur).
Le të vrapojmë si dreri (vraponi).

Këngë
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Orari i mësimit

?

Çfarë ju duhet

Çfarë të bëni

Mësim biblik

w Teksti i mësimit (faqe 56) Mësimi
w Piktura5-1, Piktura5-2,
Piktura5-3, Piktura5-4,
Piktura 5-5 dhe
Piktura5-6
w Piktura-k,Piktural,Piktura-m,Pikturan,Piktura-o dhe
Piktura-p
w Piktura-a,Pikturab,Piktura-c dhe
Piktura-d (opsionale)
w Figura ose objekte që
përfaqësojnë gjashtë
ditët e krijimit
w Rrush ose fruta të tjera
w Figura bebesh

Përsëritje

w Pemë (faqe 78)
w Lapsa me ngjyra
w Ngjitësa me figura
frutash me aromë
(opsionale)
w Pyetje (faqe 59)

Lojë

“Fruti në pemë”
Kur një fëmijë i përgjigjet një pyetjeje, ai mund
të vizatojë një frut në pemë ose mund të vërë një
ngjitës. Mund t’i jepni gjithashtu çdo fëmije një
ngjitës që ta majë.

w Tekst për historinë për
t’u lexuar me zë të lartë
(faqe 59)
w Tapet

Aktivitet

Bëjeni këtë kohë të veçantë. Fëmijët le të ulen në
“tapetin e historis”.

Histori për t’u lexuar me
zë të lartë

“Adami dhe Eva zgjodhën të mëkatonin”
Jepeni të gjithë mësimin njëherësh ose nga një pjesë
për çdo sesion. Në mënyrë që t’i keni duart e lira
për aktivitetet brenda mësimit, mund t’i vendosni
vizualet në një mbajtëse në lartësinë e syve të
fëmijëve.

Koha e
ngrënies

Bëni një pushim duke i lënë fëmijët të shkojnë në
Pushim
w Koha e ngrënies sipas
banjo dhe të lajnë duart.
dëshirës tuaj (jini të
Drejtojini ata në lutje, duke falenderuar Perëndinë
ndieshëm ndaj alergjive Lutje
për ushqimin.
të ushqimeve që fëmijët
Koha e ngrënies Bëni një bisedë për të përsëritur mësimin.
mund të kenë)
(Shënim: mund të ketë shembuj me ushqime gjatë
mësimit në pjesë shumë të vogla, por kjo nuk duhet
të zëvendësojë kohën e ngrënies).

Aktivitet
krijues
(zgjidh një)

“Pemët frutore”
w Pemë (faqe 78), një për Aktivitet
fëmijë
Tregojuni fëmijëve se si të vendosin anën e gomës
w Peceta letre katrore prej
së lapsit në mes të letrës, duke e mbledhur letrën
2.5 cm (1”) me ngjyra,
rreth tij. Pastaj zhyteni lehtë letrën (që është akoma
një për çdo fëmijë
rreth lapsit) në ngjitës dhe vendoseni në pëmë për
w laps, një për fëmijë
të përfaqësuar frutin. Kur të mbarojë, fëmijët mund
w Pjata kartoni me ngjitës
të ngjyrosin trungun e pemës në gjyrë kafe.
një për fëmijë
Fletë
aktiviteti*
“Adami dhe Eva zgjodhën të mëkatojnë” Fëmijët le
w Lapsa në ngjyrë kafe
të ngjisin gjethet në figurë duke mbuluar pjesërisht
w Fletë aktiviteti për
Adamin dhe Evën.
studentët një për fëmijë
Brumë për të luajtur, plastelinë “Kopshti i Adamit dhe Evës”
w Gjethe të vërteta ose
Fëmijët le të punojnë në grup për të vizatuar një
artificiale
w Ngjitës
kopsht që përfshin bimë, kafshë dhe Adamin dhe
w Brum për të luajtur ose
Evën.
plastelinë(faqe 8)
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Orari i mësimit

Aktivitet

Çfarë ju duhet

Çfarë të bëni

Aktivitet

(zgjidh një)

Dramë

Të bësh atë që të thonë prindërit e tu”
Jepini çdo fëmijë një mundësi për të bërë veprime
që tregojnë atë që prinërit të thonë të bësh, ndërsa
fëmijët e tjerë përpiqen të gjejnë atë që ai është duke
bërë. Nëse është e nevojshme pëshpërisni me ngadalë
ide në veshin e fëmijës (p.sh. mblidhi lodrat e tua,
shiko në të dy anët e rrugës kur kalon rrugën, laji
dhëmbët, rri urtë në klasë, shtroje tavolinën, etj).
“Nuk mund t’i fshihesh Perëndisë”
Fëmijët le të fshihen në dhoma. Sa herë që gjendet
një fëmijë thuaj “Nuk mund të fshihesh nga
Perëndia! Perëndi ende mund të të shikojë”

*Available online at www.cefonline.com
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Mësimdhënia e vargut përmendësh
Vargu përmendësh
“… Të gjithë mëkatuan …” (Romakëve 3:23)
Hyrje
Le të hapim e mbylim sytë. Tani tundni kokën. Tani përshëndetni
me duar.
Fëmjët le t’i bëjnë këto lëvizje.
Të gjithë keni hapur e mbyllur sytë, tundur kokën dhe përshëndetur me
duar. Perëndia na tregon për diçka tjetër të cilë ju të gjithë e keni bërë!
Prezantimi
Ai na thotë tek Romakëve 3:23.
Thuajeni adresën së bashku - së pari duke hapur e mbyllur sytë, pastaj
duke tundur kokën dhe së fundi duke përshëndetur me duar..
Një fëmijë le t’ju ndihmojë të gjeni vargun duke hapur Biblën tuaj
tek një shënues i vënë tek Romakëse 3:23. Lexoni vargun dhe pastaj
tregoni Piktura-R9,Piktura-R10 dhe Piktura-R11.
Shpjegimi
Të gjithë - Të gjithë do të thotë “çdo njeri”! Ti, unë, prindërit e tu,
mjeku yt, miku yt, polici, të gjithë njerëzit në botë!
mëkatuan - Të gjithë njerëzit kanë mëkatuar. Të mëkatosh do të
thotë të mendosh, të thuash ose të bësh gjëra që nuk i pëlqejnë
Perëndisë. Kur i bën gjërat sipas mënyrës tënde dhe jo ashtu si
thotë Perëndia, ti mëkaton. Kur nuk i bën gjërat e mira që Perëndia
dëshiron që ti t’i bësh, ti mëkaton. A mund të më thoni disa mënyra
se si mëkatojnë fëmijët?
Diskutoni shkurtimisht.
Ti dhe unë bëjmë mëkate sepse duam! Ne kemi ditur të mëkatojmë
që kur kemi lindur dhe mëkatojmë vazhdimisht.
Zbatimi
Të pashpëtuar:Jezusi dëshiron të të shpëtojë nga mëkati yt. Jezusi
jetoi në tokë por Ai nuk mëkatoi kurrë. Ai e bënte mirë
çdo gjë sepse Ai ishte Biri i Perëndisë. Kur Jezusi vdiq
në kryq, ai mori ndëshkimin që Perëndia i dha Atij për
mëkatin tënd. Pastaj ai u ringjall përsëri. Jezusi mund
të të falë mëkatin nëse e beson atë si Shpëtimtarin tënd.
Të shpëtuar:
Nëse e ke besuar Jezusin si Shpëtimtarin tënd,
Perëndia mund të të ndihmojë që t’i bindesh Atij.
Perëndia mund të të ndihmojë t’i thuash “jo” mëkatit.
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Por kur ti zgjedh mëkatin, Perëndia të do ende. Ende je
fëmija i Tij. Kërkoji falje Perëndisë dhe kërkoji Atij të të
ndihmojë t’i thuash “jo” mëkatit herën tjetër. Perëndia
mund të të ndihmojë t’i bindesh Atij.
Përsëritje
“Loja e ngjyrave”
Thoni një ngjyrë dhe të gjithë ata që kanë veshur bluza me atë
ngjyrë të ngrihen dhe të thonë vargun ndërsa tregoni simbolet.
Përsëriteni disa herë.
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Mësimi - pjesa 1

Bëni një “shëtitje krijimi” në dhomë duke parë dhe diskutuar figurat ose objektet
që përfaqësojnë gjashtë ditët e krijimit.
“Ditët e krijimit” (ditët një deri në gjashtë, faqe 16 – tregoni Piktura-k dhe
Piktura-l, Piktura-m, Piktura-n,Piktura-o, Piktura-p dhe Piktura-p).

Çfarë bëri Perëndia në ditën e shtatë? (Ai pushoi sepse puna e Tij
krijuese kishte mbaruar). Do të pushojmë në karriget tona dhe do të
shohim se çfarë ndodhi më pas!
Piktura 5-1
Perëndia i dha Adamit dhe Evës një vend të veçantë për të jetuar të
quajtur kopshti i Edenit. Ishte i këndshëm dhe kishte gjithçka që ata
kishin nevojë për të qenë të lumtur. Ata kënaqeshin duke ngrënë fruta
të ndryshme dhe ushqime të tjera që riteshin në kopsht.
Shërbejuni fëmijëve rrush dhe fruta të tjera.

Adami u vuri të gjitha kafshëve emrat e tyre. Le të bëjmë sikur jemi
duke i vënë emrat kafshëve bashkë me Adamin.
Thoni emrat e kafshëve në vizuale.

Adamit dhe Evës i pëlqente të kujdeseshin për kafshët dhe bimët.
Gjëja më e mirë në kopsht ishte se Vetë Perëndia vinte dhe rrinte e
fliste me Adamin dhe Evën! Perëndia di gjithçka kështu që Ai mund t’i
mësonte Adamit dhe Evës çdo gjë që ata kishin nevojë të dinin. Ishte
shumë e veçantë fakti që Perëndia ishte Miku i tyre.
Piktura 5-2
Përderisa Perëndia bëri gjithçka, Perëndia i vendos gjithashtu edhe
rregullat! Rregullat e Tij janë gjithmonë për të mirën tonë. Perëndia
kishte një rregull të cilin ia dha Adamit dhe Evës. Kishte një pemë me
fruta në mes të kopshtit të Edenit nga e cila ata nuk duhet të hanin.
Ata mund të hanin fruta nga të gjitha pemët por jo nga pema e njohjes
të së mirës dhe të së keqes. Perëndia tha se nëse ata hanin nga fruti i
asaj peme, ata do të vdisnin. Ndoshta Adami dhe Eva menduan se ai
rregull nuk ishte dhe aq i vështirë. Jam i sigurt që ata planifikuan t’i
bindeshin.
Edhe për ne Perëndia ka rregulla. Ata janë në Bibël dhe sigurisht,
janë rregulla të mira. Do t’ju them disa prej tyre. Bindj prindërve
të tu. Mos vidh. Mos gënje. Duaje Perëndinë tënd. Mosbindja ndaj
rregullave të Perëndisë quhet mëkat. Le ta themi së bashku këtë fjalë
të vogël - “mëkat”.
Pjesa 2
Piktura 5-3
Gjithçka ishte e mrekullueshme në kopshtin e Edenit. Pastaj një ditë,
Satani, armiku i Perëndisë, erdhi në kopsht. Satani donte që Eva dhe
Adami të mëkatonin duke mos iu bindur Perëndisë. Bibla na e tregon këtë.
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Satani përdori një gjarpër.
Tregoni gjarprin në vizual.

Satani e pa Evën afër pemës së njohjes të së mirës dhe të së keqes. Ajo ishte
pema e vetme nga e cila Perëndia u kishte thënë Adamit dhe Evës se nuk duhet
të hanin. Eva nuk u largua kështu që Satani i foli! Ai i bëri asaj një pyetje.
“A tha Perëndia se nuk mund të hani nga asnjë pemë e kopshtit?” (nga
Zanafilla 3:1).
Eva u përgjigj, “Ne mund të hamë nga të gjitha pemët përveç asaj që është në
mes të kopshtit. Perëndia tha se nëse ne do të hamë nga ai frut, ne do të vdesim.”
Satani tha, “Ju nuk do të vdisni. Perëndia e di se nëse hani atë frut, ju
do të jeni si Perëndia, do të njihni të mirën dhe të keqen.”
Satani donte që Eva të besonte se ngrënia e frutit do ta bënte atë të
mençur si Perëndia. Satani po gënjente (nuk thoshte të vërtetën). Ai po
përpiqej që ta bënte Evën të mëkatonte duke mos iu bindur Perëndisë.
Po Eva e dëgjoi zërin që i thoshte se ajo do të ishte si Perëndia. Eva pa
frutin në pemë. Dukej shumë i mirë.
Piktura 5-4
Eva pa e pa. Pastaj ajo u zgjat që të merrte frutin! Ajo e futi në gojë.
Kërc – e kafshoi. Ajo iu bind armikut të Perëndisë. Ajo nuk iu bind
Perëndisë as me veshë, sy dhe as me duar. Eva mëkatoi.
Ndonjëhere ne e bëjmë këtë! Ti dhe unë nuk i bindemi Perëndisë dhe
mëkatojmë. Këtë thotë vargu ynë.
Citoni Romakëve 3:23 së bashku. Flisni për shembujt e mëposhtëm të mëkatit ose diskutoni
situatat e ilustruara në Piktura-a,Piktura-b,Piktura-c dhe Piktura-d.

Nëse i përdor këmbët e tua për të ecur afër veglave të babait tënd, kur
të është thënë që të mos afrohesh, ti mëkaton kundër Perëndisë. Nëse
shikon të televizor diçka për të cilën prindërit të kanë thënë të mos e
shohësh, ti mëkaton kundër Perëndisë. nëse përdor duart e tua për të
marrë dhe për të ngrënë në ëmbëlsirë të cilën mami të ka thënë të mos
e hash, ti mëkaton kundër Perëndisë. Ti mëkaton sepse do! Për shkak
të mëkatit tënd ti meriton të jesh përgjithmonë i ndarë prej Perëndisë.
Mëkati të pengon që të jesh mik i Perëndisë.
Pjesa 3
Piktura 5-5
Eva nuk iu bind Perëndisë. Ajo e hëngri frutin që Perëndia tha të mos e
hante. Pastaj ajo ia dha frutin Adamit. Edhe ai e hëngri frutin! Papritur
të dy ishin shumë të trishtuar. Ata e dinin se sa gjë e keqe ishte të mos i
bindeshe Perëndisë. Ata ishin të trishtuar dhe të turpëruar dhe u mbuluan
me gjethe nga pema e fikut. Ata kujtuan paralajmërimin e Perëndisë se
nëse hanin atë frut, trupat e tyre do të fillonin të vdisnin. Por gjëja më
e keqe ishte se “dëshira” e tyre për t’iu bindur Perëndisë, vdiq. Tani ata
dëshironin të mëkatonin. Ata meritonin të ishin të ndarë prej Perëndisë
përgjithmonë. Ata e humbën miqësinë e tyre me Perëndinë. Madje, ata
ndoshta menduan se Perëndia nuk do t’i donte më ata. Bibla thotë se kur
Perëndia erdhi të shëtiste me ta, Adami dhe Eva u fshehën prej Perëndisë.
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Fëmijët le të fshihen prapa karrigeve. Pyesni, “A mund t’ju shoh ende Perëndia?”

Askush nuk mund të fshihet prej Perëndisë! Adami dhe Eva nuk mund
të fshiheshin prej Perëndisë. Perëndia gjatë gjithë kohës e dinte se ku
ishin ata. Perëndia i thirri.
Perëndia:

Adam! Eva! Kujeni? (Thërrisni disa herë).

Adami:

E dëgjova zërin tënd por kisha frikë kështu që u fsheha.

Perëndia:

A ke ngrënë nga pema nga e cila të kam thënë se nuk duhet
të hash?

Adami:

Po, por është faji i Evës! Ajo ma dha atë frut kështu që unë
e hëngra.

Perëndia:

Çfarë ke bërë Eva?

Eva:

Është faji i gjarprit! Ai më mashtroi kështu që unë e hëngra
frutin!

Piktura 5-6
Perëndia është i shenjtë(i përsosur) kështu që Ai duhet ta ndëshkojë
mëkatin. Perëndia i tha Adamit dhe Evës se ata nuk mund të jetonin
më në kopshtin e përsosur. Nuk do të kalonin më kohë të veçanta me
Perëndinë. Jetët e tyre do të kishin shqetësime.
Kjo ishte e trishtueshme. Por Perëndia kishte gjithashtu edhe lajme
të mira! Ai tha se një ditë një Shpëtimtar do të fitonte mbi mëkatin
dhe Statanin përgjithmonë. Ai do të regullonte çdo gabim që Adami
e kishte bërë.
A nuk i donte më Perëndia Adamin dhe Evën? Jo! A e dëgjuat atë
premtim që Perëndia i bëri Adamit dhe Evës? Një ditë Shpëtimtari
do të bënte diçka për mëkatin që erdhi midis tyre dhe Perëndisë, dhe
midis nesh dhe Perëndisë.
Tregoni figura fëmijësh.

Të gjitha bebet që lindën pas kësaj në botë (bebet e Adamit dhe Evës
dhe të gjitha bebet që erdhën më pas) kishin lindur me dëshirën për të
mos iu bindur Perëndisë. Prandaj nuk ke nevojë që dikush të të mësojë
se si të bësh gabime. Bibla thotë se të gjithë janë kështu. Të gjithë do
të thotë çdo njeri.
Thoni emrat e mësuesve dhe fëmijëve në grup.
Thoni vargun përmendësh së bashku.

Për këtë arsye kemi nevojë për atë Person të Veçantë që Perëndia premtoi
se do ta dërgonte. Perëndia dërgoi Birin e Tij të vetëm, Jezusin. Jezusi
nuk mëkatoi kurrë. Por Ai vdiq në kryq dhe Perëndia e ndëshkoi Jezusin
për të gjitha gabimet që bëjmë ne. Zoti Jezus nuk mbeti i vdekur; Ai
është ringjallur përgjithmonë.
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Ai është i vetmi që mund të të bëjë ty mik me Perëndinë. Ai mund ta
heq mëkatin dhe gabimin nga jeta jote. Kur i kërkon Atij që ta bëjë
këtë për ty, Ai e bën. Më pas do të jesh miku i Perëndisë.
Këngë

Pytjet e përsëritjes
Vargu përmendësh
1 Kush ka mëkatuar? (Të gjithë njerëzit – ti, unë, çdo njeri).
2

Çfarë është mëkati? (Gjëra që ti mendon, thua ose bën, të cilat
nuk e kënqin Perëndinë; kur i bën gjërat sipas mendjes tënde; kur
nuk bën atë që Perëndia dëshiron ta bësh).

3

Kush është Personi i Vetëm që jetoi në tokë dhe kurrë nuk mëkatoi?
(Jezusi).

Mësimi (pjesa 1-3)
1

Ku jetonin Adami dhe Eva? (Në kopshtin e Edenit).

2

Kush ua mësoi Adamit dhe Evës atë që ata duhet të dinin? (Perëndia).

3

Kush i bën rregullat në botë, për shkak se ka bërë çdo gjë? (Perëndia).

4

Kush donte që Adami dhe e Eva të mëkatonin duke mos iu bindur
Perëndisë? (Satani, armiku i Perëndisë).

5

Kush e dëgjoi zërin e Satanit nga gjarpri dhe i besoi gënjeshtrës së
tij? (Eva).

6

Më thoni një mënyrë se si mëkatojnë ndonjëherë fëmijët? (Përgjigjet
do të jenë të ndryshme. Shembujt në mësim përfshijnë të shkuarit
në vende ku nuk duhet të shkojnë, kur shohin diçka në televizor
të cilën prindërit kanë thënë të mos e shikojnë dhe ngrënia e një
ëmbëlsire kur mami ka thënë “jo”).

7

Çfarë premtimi i dha Perëndia Adamit dhe Evës pasi ata mëkatuan?
(Ai do të dërgonte një shpëtimtar).

8

Kush është Shpëtimtari? (Jezusi, Perëndia Bir).

9

Çfarë u ndodhi Adamit dhe Evës kur ata mëkatuan? (Ata e humbën
miqësinë e tyre me Perëndinë).

10 Si u ndëshkua Jezusi për mëkatin tënd? (Ai u gjakos dhe vdiq në një
kryq).
Histori për t’u lexuar me zë të lartë
Përdorni njërën ose të dyja historitë e mëposhtëme.

Historia 1
Një ditë në kopësht Jola po luente afër kuzhinës. Asaj i pëlqente të
luante atje. Bënte sikur ishte një mami që gatuente për fëmijët e saj. Ajo
po trazonte një tas në vendin e gatimit. Ishte shumë e kënaqur derisa...
erdhi Bora që donte të vendoste edhe ajo tasat e saj në vendin e gatimit.
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“Jo,” i tha Jola. “Ik! E kam zënë unë!”
“Po ne mund të luajmë bashkë,” tha Bora.
“Jo, jo, jo! Është e gjitha e imja,” bërtiti Jola.
Bora filloi të qante dhe mësuesja erdhi.
“Këtu ka vend për dy veta,” tha ajo. “Nuk duhet të jemi egoist”
Jola hapi vend edhe për Borën por ajo nuk ishte fare e kënaqur.
Kush e mësoi Jolën që të ishte egoiste? Askush. Ajo ishte egoiste sepse
kishte lindur mëkatare – si ti dhe unë.
Historia 2
Arjonit i pëlqente të shkonte në dyqan me babin. Ai gjithmonë i blinte
diçka Arionit ose bënte diçka për të. Ndonjëherë i blinte akullore,
ndonjëherë një kuti me karamele, ndonjëherë bënte xhiro tek elefeanti
i madh me ngjyrë të verdhë që ishte në qendrën tregtare. Ishte bukur!
Një ditë në supermarket ai ndaloi tek një kuti me karamele të ndryshme.
“A mund t’i marr ato?” pyeti Arjoni.
“Sigurisht,” i tha babi, “kjo është pjesa jote. Vetëm këto, mbaje mend.”
Kur dolën jashtë qendrës tregtare ai pa një tren të madh të kuq pranë
elefantit të verdhë.
“A mund të hipi atje?” pyeti Arjoni.
“Një ditë tjetër,” u përgjigj babi. “Sot e more pjesën tënde. Karamelet,
që ti po i ha.”
“Po unë dua të hipi atje,” u ankua Arjoni.
“Një ditë tjetër,” U përgjigj babi me vendosmëri.
Arjoni u shtri në dysheme duke bërtitur “Dua të hipi atje!” Ai gjuante
me këmbë dhe bërtiste.
Kush e mësoi Arjonin të gjuante me këmbë dhe të bërtiste? Askush.
Ai e dinte sepse kishte lindur mëkatar - si ti dhe unë.
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Mësimi 6
Kanini dhe Abeli i japin dhurata Perëndisë
Shkrimi për mësuesit

Zanafilla 4

E vërteta qendrore

Ka vetëm një rrugë për falje - Nëpërmjet Jezusit

Zbatimi

Të pashpëtuar: Besoji Jezusit që të largojë mëkatet e tua

Vargu përmendësh

“…sepse të gjithë mëkatuan dhe u privuan nga lavdia e Perëndisë”
(Romakëve 3:23)

Orari i mësimit

Çfarë ju duhet

Çfarë të bëni

Mirëseardhja

w Muzikë CD
w Etiketa emrash (faqe
73), një për çdo fëmijë
w Fletë letre A4, një për
fëmijë
w Lapsa me ngjyra
w Labirinti i dinosaurit
(faqe 79), një për çdo
fëmijë

Mirëseardhja Kini një muzikë në sfond. Përshëndetini fëmijët
me emër dhe jepuni atyre etiketat e emrave.
“Një rrugë”
Aktivitet
Prezantoni konceptin “një rrugë”. Jepini çdo
fëmije një labirint dinosauri dhe inkurajojini ata
të gjejnë rrugën nga njëri dinosaur tek tjetri.

Adhurim

w Piktura-k,Piktural,Piktura-m,Pikturan,Piktura-o dhe
Piktura-p
w Këngë
w “Unë besoj tek Bibla”
dhe “Unë mund ta
njoh Perëndinë” këngë e
vizualizuar
w Shportë ofrimesh

Këngë
Lutje

w Piktura-R9,PikturaR10,Piktura-R11 dhe
Piktura-R12 (faqe 72)
w Udhëzime (page 64)
w Një shënjestër e vogël
dhe një top i vogël

Verse
Përsëritje

Romakëve 3:23
“Loja e ngjyrave”

Aktivitet

“Koka, supe, gjunjë, këmbë”
Mund të recitohet ose kendohet me veprime:
Koka, supet, gjunjë këmbë”
Koka, supet, gjunjë këmbë ,
gjunjë këmbë, gjunjë këmbë.
Koka, supet, gjunjë këmbë,
Lavdërojnë Jezusin.

Vargu
përmendësh

Lëvizje

Këngë
Aktivitet
Ofrim
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“Unë besoj tek Bibla”
Drejtojini ata në lutje ose le të luten bashkë me
ju frazë pas fraze: “Perëndi i dashur faleminderit
për Biblën. Faleminderit që dërgove Jezusin që
të vdiste për ne. Faleminderit që Jezusi është i
gjallë. Në emrin e Jezusit. Amen.”
Këngë
“Ditët e krijimit” (faqe 16)
(Opsionale.) kaloni një shportë rrotull dhe
fëmijët le të ofrojnë. (Sigurohuni që të informoni
prindërit se si do të perdoren paratë).
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Orari i mësimit

?

Çfarë ju duhet

Çfarë të bëni

Mësim biblik

w Teksti i mësimit (faqe 65) Mësimi
w Piktura6-2,Piktura63,Piktura6-4,Piktura6-5
dhe Piktura6-6
w Dy figura fytyrash të
trishtuara në një kartë
w Copa lëkure ose gëzofi
deleje.
w Disa barëra të këqija dhe
gjemba
w Disa fara dhe tava
plastike me dhè
w Ushqim/ujë dhe një
kafshë të vërtetë (nëse
është e mundur)

“Kaini dhe Abeli i japin dhurata Perëndisë”
Jepeni të ngjithë mësimin njëherësh ose nga një
pjesë për çdo sesion.
Në mënyrë që t’i keni duart e lira për aktivitetet
brenda mësimit, mund t’i vendosni vizualet në
një mbajtëse në lartësinë e syve të fëmijëve.

Përsëritje

Lojë
w Bloqe të mëdha druri
ose kutia kartoni të
qumështit.(Bëni blloqe të
mëdha duke prerë pjesët
e sipërme të dy kartonave
dhe duke futur njërin
karton tek tjetri; pastaj
duke e mbuluar me letër
punëdoreje)
w Questions (page 67)

“Ndërto një altar”
Kur një fëmijë i përgjigjet pyetjes ai mund të
shtojë një bllok për të ndihmuar në ndërtimin e
një altari. Përpiquni të keni blloqe të mjaftueshme
që çdo fëmijë të vërë një.

Histori për t’u lexuar me
zë të lartë

w Tekst për historinë për
t’u lexuar me zë të lartë
(faqe 68)
w Tapet

Aktivitet

Koha e
ngrënies

w Koha e ngrënies sipas
dëshirës tuaj (jini të
ndieshëm ndaj alergjive
të ushqimeve që fëmijët
mund të kenë)

Pushim

Aktivitet
krijues

w Siluetat (faqe 80-81),
një set për fëmijë plus
ekstra
w Letër punëdoreje një
fletë për fëmijë
w Ngjitësa
w gërshërë
w shkëlqyes
w lapsa me ngjyra
w Fletë aktiviteti për
studentët një për fëmijë
w Brum për të luajtur ose
plastelinë (faqe 8)

Aktivitet

(zgjidh një)
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Bëjeni këtë kohë të veçantë. Fëmijët le të ulen
në “tapetin e historis”.

Bëni një pushim duke i lënë fëmijët të shkojnë
në banjo dhe të lajnë duart.
Lutje
Drejtojini ata në lutje, duke falenderuar
Perëndinë për ushqimin.
Koha e ngrënies Bëni një bisedë për të përsëritur mësimin.
(Shënim: mund të ketë shembuj me ushqime
gjatë mësimit në pjesë shumë të vogla, por kjo
nuk duhet të zëvendësojë kohën e ngrënies).
“Familja ime”
Fëmija le të zgjedhë siluetat e duhura për të bërë
një pamje të familes së. Ai mund t’i presë dhe t’i
ngjisë siluetat në një letër dhe pastaj të vizatojë
një shtepi rreth familjes. (Për fëmijët me dy
shtëpi sugjeroni që ai të vizatojë shtëpinë në të
cilën jeton ose të krijojë dy pamje).
Fletë aktiviteti* “Kaini dhe Abeli i japin dhurata Perëndisë”
Ndihmojini fëmjët që të vënë ngjitës mbi kryq
dhe pastaj të hedhin shkëlqyes mbi të.
Brumë për të luajtur, plastelinë “Ndërto një altar”
Udhëzojini fëmijët se të bëjnë topa të vegjël për
të bërë një altar. Ata gjithashtu mund të bëjnë
forma frutash dhe një qengj për të përfaqësuar
sakrificat e Kinit dhe Abelit.
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Orari i mësimit

Aktivitet

Çfarë ju duhet

Çfarë të bëni

Lojë

“E drejtë apo gabim”
Fëmijët le të rreshtohen sup më sup gjatë murit.
Qëndroni përballë fëmijëve. Thoni një veprim
dhe fëmijët të vendosin nëse është e drejtë ose e
gabuar (shihni shembujt më poshtë). Nëse është
e drejtë ata bëjnë një hap përpara. Nëse është
gabim ata qëndrojnë ku janë.
w Luani me shokun tuaj me lodrën që ju pëlen
më shumë.
w Don patjetër të shkosh jashtë kur mami të ka
thënë “jo”.
w Ankohesh kur mami nuk të lejon të marrësh
edhe një biskotë tjetër.
w Ndihmon mamin për të shtruar tavolinën.
w E le vëllain ose motrën tënde që të zgjedhë se
çfarë videosh të shihni.

*Të disponueshme në www.cefonline.com
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Mësimdhënia e vargut përmendësh
Vargu përmendësh
“…sepse të gjithë mëkatuan dhe u privuan nga lavdia e Perëndisë”
(Romakëve 3:23)
Hyrje
Le të shohim nëse mund të qëllojmë një shënjë.
Fëmijët le të hedhin një top të vogël dhe le të përpiqen të qëllojnë shenjën.
A mund të hidhemi aq lartë sa të prekim tavanin?
Provojeni disa herë. Sa herë që nuk e arrini thoni, “Ne nuk e arritëm
shënjestrën.”
A e dini se edhe Perëndia flet rreth të mos arriturit të shënjestrës?
Prezantimi
Ai flet për këtë tek Romakëve 3:23.
Thuajeni adresën së bashku – në fillim duke zgjatur njërën dorë, pastaj
tjetrën dhe së fundi të dyja.
Një fëmijë le t’ju ndihmojë të gjeni vargun duke e hapur Biblën tek një
shënues që është vënë tek Romakëve 3:23. Lexoni vargun dhe pastaj
tregoni figurën Piktura-R9,Piktura-R10,Piktura-R11 dhe Piktura-R12.
Shpjegimi
Të gjithë kanë mëkatuar - Të gjithë do të thotë “çdo njeri” – ti, unë
dhe të gjithë njerëzit në botë! Të gjithë njerëzit kanë mëkatuar. Të
mëkatosh do të thotë të mendosh, thuash ose bësh gjëra që nuk e
kënaqin Perëndinë. Nëse i bën gjërat sipas mendjes tënde në vend
që t’i bësh në mënyrën e Perëndisë, ti mëkaton.
dhe u privuan nga lavdia e Perëndisë - Kur mëkatojmë, nuk e arrijmë
lavdinë e Perëndisë. Shënjestra është të jemi aq të përsosur sa Perëndia.
Ti dhe unë kurrë nuk mund të jemi aq të mirë! Ne privohemi (nuk
e arrijmë) nga lavdia e Perëndisë sepse ne mëkatojmë.
Zbatimi
Të pashpëtuar:Jezusi dëshiron të të shpëtojë ty nga mëkati yt. Ai u gjakos
dhe vdiq në kryq për të marrë ndëshkimin që i dha Perëndia
për mëkatin tënd. Pastaj Ai u ringjall. Jezusi mund të të falë
mëkatin tënd nëse e beson Atë si Shpëtimtarin tënd. Kjo është
e vetmja rrugë se si ti mund të shpëtohesh prej mëkateve të tua.
Të shpëtuar:Nëse e ke besuar Jezusin si shpëtimtarin tënd, Perëndia mund
të të ndihmojë që t’i thuash “jo” mëkatit. Mëkati e trishton
shumë Perëndinë. Por kur ti zgjedh mëkatin, Perëndia të do
ende. Ende je fëmija i Tij. Kërkoji falje Perëndisë dhe kërkoji
Atij të të ndihmojë t’i thuash “jo” mëkatit herën tjetër.
Përsëritje
“Loja e ngjyrave”
Thoni një ngjyrë dhe të gjithë ata që kanë veshur bluza me atë ngjyrë të
ngrihen dhe të thonë vargun ndërsa tregoni simbolet. Përsëriteni disa herë.
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Mësimi - pjesa 1

Mbani lart dy fytyrat e trishtuara.

Adami dhe Eva ishin shumë të trishtuar sepse po largoheshin nga
kopshti i bukur. Pse ndodhi kjo?
Fëmijët le të përgjigjen. Kjo ju jep një mundësi të mirë për të ditur se sa kanë kuptuar.

Piktura 6-2
Por Perëndia i donte ende Adamin dhe Evën. Që para se të largoheshin
nga kopshti ai u bëri atyre veshje për të veshur. Bibla thotë se Perëndia
u bëri atyre veshje prej lëkur ose gëzofi kafshësh.
Fëmijët le të prekin lëkurën ose gëzofin dhe se pse është i mirë për t’u veshur.

Që atëherë Perëndia po u mësonte Adamit dhe Evës diçka shumë të
rëndësishme. Mëkati është kaq i keq dhe i tmerrshëm aq sa Dikush
duhet të vdiste për shkak të mëkatit të tyre. Perëndia dëshironte që ata
ta mbanin mend këtë. Mund të ndihemi keq për kafshën, por duhet të
ndihemi edhe më keq për mëkatin. Vdekja e kafshës do t’i ndihmonte
ata të mbanin mend se një ditë Personi i veçantë i Perëndisë do të vdiste
për mëkatin e tyre.
“Vetëm një rrugë të shkosh në qiell”. Inkurajojini fëmijët të këndojnë vargjet
përsëritëse dhe drejtuesit të këndojnë të gjithë këgën.

Adami dhe Eva duhet të mbanin mend se kishte vetëm një rrugë me
anë të së cilës mund të hiqej mëkati.
Adami dhe Eva punonin shumë. Ishte shumë më e vështirë tani sesa
në kopshtin e bukur. Për herë të parë ata panë barëra të këqija, ferra
dhe gjemba.
Nëse keni mundësi tregojini këto.

Pastaj ata kishin “vapë dhe bezdiseshin” ndërsa punonin. Ndoshta ata
mendonin, “Ah sikur t’i ishim bindur Perëndisë...” Ndoshta fytyrat e
tyre ishin kështu.
Tregojini fytyrat e mërzitura.

Pjesa 2
Piktura 6-3
Mbulojeni figurën me djemtë/qengjin dhe tregoni vetëm prindërit/beben.

Ndodhi diçka që i bëri shumë të lumtur Adamin dhe Evën. Ata kishin
në bebe djalë. Dhe e quajtën Kain. Ata e dinin që Ai ishte një dhuratë e
Perëndisë. A mund ta mendoni se sa të gëzuar duhet të ishin ata ndërsa
shihnin djalin e tyre të parë? Gishtat e vegjël. Hunda dhe mjekra e vogël.
Kush e mban mend se çfarë mësuam për çdo bebe, diçka jo dhe aq të
mirë? Po, çdo bebe ka një “dëshirë” për të mos iu bindur Perëndisë.
Më vonë Adami dhe Eva kishin një bebe tjetër djalë. Ata e quajtën atë
Abel. Tani ishin dy vëllezër që mund të luanin së bashku.
Zbuloni pjesën tjetër të Pikturës 6-3.
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Ndoshta ata hipnin nëpër pemë dhe luanin lojra. Ata mësuan se si
të mbillnin fara dhe të rritnin perime dhe fruta. Ata mësuam se si të
kujdeseshin për qengjat dhe kafshët e tjera.
Bëjini me veprime ato gjëra që mund t’u kenë mësuar bijve të tyre Adami dhe Eva.
Mbjellje farash, kapja e kafshëve, punimi i tokës, lutje, mbajtja e ngarkesave etj.

Por ishte një gjë të cilën ata nuk kishin nevojë t’ua mësonin djemve të
tyre – ata e dinin. Ata dinin si të mëkatonin. Ndoshta ndonjëherë ata
nuk iu bindën mamit dhe babit të tyre. Ndoshta ata grindeshin me
njëri tjetrin. Por përsëri Perëndia i donte ata.
Piktura 6-4
Jam i sigurt se Adami dhe Eva bisedonin shpesh me djemtë e tyre.
Ndoshta djemtë pyesnin, “Babi, si ishte në kopsht?”
“Ishte shumë bukur, e përsosur. Oh çfarë vendi!” mund të jetë përgjigjur
Adami.
“Pse nuk jetojmë tani atje?” mund të kenë pyetur djemtë.
“Ne nuk iu bindëm Zotit Perëndi,” u trguan atyre Adami dhe Eva.
“A nuk na do më Perëndia?” djemtë kishin nevojë ta dinin.
“Jo, jemi të mahnitur. Ai akoma na do. Ai ka bërë një rrugë për ne që
të falemi. Mbani mend vetëm një rrugë. Ndëshkimi për mëkatin është
vdekja. Duhet të vdesë një kafshë.”
Perëndia i donte ende Adamin dhe Evën dhe Ai na do edhe ne – edhe
kur bëjmë gabime.
Ne e dimë që vdekja e kafshës ishte për t’i kujtuar njerëzve që Perëndia
do të dërgonte një ditë një Person shumë të veçantë për të vdekur për
mëkatin. Kush do të ishte Ai? Do të ishte Biri i vetëm i Perëndisë.
Mësuesi të bëjë sikur është Adami. Fëmijët mund të bëjnë sikur janë Kaini dhe Abeli.
Ata të bëjnë pyetje për jetën në botën e përsosur të Perëndisë dhe se çfarë shkoi keq.

Pjesa 3
A e keni menduar se si do të donit të ishit kur të rriteni?
Piktura 6-5
Ndërsa Kaini dhe Abeli rriteshin duke u bërë burra ata zgjodhën punët
që do të bënin. Kaini zgjodhi të ishte një bujk që mbillte bimë për
ushqim. Abeli zgjodhi të punonte si bari që kujdesej për delet.
Bëni sikur po punoni si Kaini – mbill, prashit, hiq barërat e këqija, ha karrota, etj.
Bëni sikur po punoni si Abeli – ço delet tek uji, qeth delet, kujdesu për qengjin
që është vrarë, etj.
Nëse është e mundur, fëmijët mund të mbjellin një farë të vërtetë ose t’i japin
ujë ose ushqim një kafshe të vërtetë.

Pra dy vëllezërit punonin shumë. Por ata duhet të bënin diçka
për mëkatin e tyre. Gabimi i tyre i largonte nga Perëndia. Mamaja e
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dhe babai i tyre u kishin thënë atyre se kishte vetëm një rrugë – duhet
të vdiste një kafshë.
Sot, ne nuk duhet ta bëjmë këtë. Biri i Perëndisë, Jezusi, erdhi në tokë.
Ai vdiq në kryq për mëkatet tona. Ai u ringjall dhe Ai është në Qiell
tani. Nëse dëshironi që t’ju hiqen mëkati dhe gabimet nga jeta juaj,
ka vetëm një rrugë. Keni nevojë t’i besoni Jezusit që Ai ta bëjë këtë.
Kjo është e vetmja rrugë.
“Vetëm një rrugë të shkosh në Qiell”. Inkurajojini fëmijët të këndojnë vargjet
përsëritëse dhe drejtuesit të këndojnë të gjithë këngën.

Piktura 6-6
Mbulojeni pamjen e Kainit dhe tregoni vetëm Abelin.

Çfarë duhet të bënin Kaini dhe Abeli?
Abeli shkoi në fusha. Ai zgjodhi një qengj nga kopeja e tij e deleve.
Abeli i besoi Perëndisë ndërsa i dha qengjin e tij të gjakosur që të
vdiste. Perëndia ishte i kënaqur me dhuratën e Abelit. Abeli bëri atë
që kishte thënë Perëndia.
Vdekja e qengjit do t’i ndihmonte njerëzit të kuptonin se një ditë Biri
i Perëndisë do të vinte dhe do të vdiste për mëkatin. Jezusi e ka bërë
këtë. Ai vdiq për ne. Ai është i Vetmi që mund të heqë mëkatin tonë.
Nuk ka rrugë tjetër.
Zbuloni pjesën tjetër të Pikturës 6-6.

Kaini zgjodhi që t’i sillte Perëndisë disa nga frutat dhe perimet e tij.
Ndoshta Kaini ishte krenar për punën e tij dhe mendonte se puna e
tij ishte e mjaftueshme për të kënaqur Perëndinë, por Perëndia nuk
ishte i kënaqur me dhuratën e Kinit. Frutat dhe perimet ndoshta ishin
të mira, por Perëndia dëshironte që Kaini t’i bindej. Kaini nuk ndoqi
planin e Perëndisë.
Perëndia e donte Kainin. Ai i tregoi Kainit se çfarë ishte e gabuar dhe
i dha atij një mundësi tjetër që të sillte sakrificën e duhur. Vetëm rruga
e Perëndisë është e drejtë. Perëndia ka një rrugë për ty që të vish tek
Ai dhe të bëhesh fëmijë i Tij. Duhet të pastrohesh nga mëkati duke
besuar në Jezusin Birin e Tij. Mund t’i kërkosh Zotit Jezus që të të
heqë të gjithë mëkatin dhe të të bëjë fëmijën e Perëndisë. Ky është
plani i Perëndisë.
Kaini u inatos dhe nuk donte në ndiqte rrugën e Perëndisë. Perëndia e
paralajmëroi atë për këtë. Perëndia tha se nëse kaini nuk do të kthehej
nga mëkati i tij ai do të mëkatonte gjithnjë e më shumë. Mëkati do të
bëhej drejtuesi i tij dhe ai do të largohej prej Perëndisë përgjithmonë.
Kaini nuk u bind.
Perëndia dëshiron që ti të jesh si Abeli. Mbaj mend ka vetëm në rrugë
për tek Perëndia. Vetëm Jezusi mund të heqë mëkatin tënd. Jezusi
tha, “Askush nuk vjen tek Ati përveçse nëpërmjet Meje” (Gjoni
14:6).
67

Fëmijët e vegjël mund të njohin Perëndinë nëpërmjet krijimit

“Vetëm një rrugë të shkosh në Qiell”. Këndojeni si më parë.

Pytjet e përsëritjes
Vargu përmendësh
1

Kush mëkaton dhe privohet nga lavdia e Perëndisë? (Të gjithë
njerëzit; ti dhe unë).

2

Pse privohemi nga lavdia e Perëndisë? (Ne mëkatojmë; Ne nuk
jemi të përsosur si Perëndia).

3

Cila është rruga e vetme me anë të së cilës mund të shpëtosh nga
mëkati? (Besoje Jezusin si Shpëtimtar).

Mësimi (pjesa 1-3)
1

Pse nuk jetuan më në kopësht Adami dhe Eva? (Ata nuk i ishin
bindur Perëndisë; kishin mëkatuar).

2

Me çfarë i bëri Perëndia veshjet e Adait dhe të Evës? (Me lëkurë
kafshësh).

3

Çfarë i ndodhi Jezusit, Shpëtimtarit, në mënyrë që mëkatet e tua
të hiqen? (Ai u gjakos dhe vdiq. Më pas Ai u ringjall përsëri).

4

Si i kishin emrat dy fëmijët e parë të Adamit dhe Evë? (Kaini dhe
Abeli).

5

Cila është ajo gjë të cilën Adami dhe Eva nuk kishin nevojë t’ua
mësonin Kainit dhe Abelit? (Si të mëkatonin).

6

Si ndihet Perëndia kur ti zgjedh të mëkatosh? (Perëndia ende më
do).

7

Cila ishte sakrifica e drejtë që Abeli i solli Perëndisë? (Një qengj).

8

Pse nuk u kënaq Perëndia me dhuratën e Kainit? (Kaini nuk iu
bind Perëndisë dhe nuk erdhi tek Perëndia në mënyrën e duhur).

9

Pse nuk sjellim ne një qengj kur bëjmë gabime? (Jezusi vdiq për
mëkatet tona).

10 Në sa mënyra mund të falen mëkatet e tua? (Në një).
Histori për t’u lexuar me zë të lartë
“Nuk më pëlqeu ajo histori,” i tha Jola mësueses së saj.
Ajo kishte dëgjuar të njëjtën histori që keni dëgjuar ju sot. Mësuesja e
saj, mësuese Sandra, ishte shumë e habitur.
“Çfarë nuk të pëlqeu, Jola?” Pyeti ajo.
“Nuk më pëlqeu që kafshët vdiqën,” tha Jola.
“A e mban mend pse vdiqën kafshët?” pyeti Mësuese Sandra.
“Djali kishte bërë gabim dhe ai dëshironte që të hiqte mëkatet,” u
pëgjigj Jola.
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“Ke dëgjuar shumë mirë, Jola. Nëse Abeli nuk do të kishte mëkatuar,
nuk do t’i duhej të sillte në qengj. Mëkati është kaq i keq, sa Dikush
duhej të vdiste. Nëse do të kishte një rrugë tjetër Perëndia do t’ia kishte
treguar atyre.”
“Kështu pra të bësh gjëra të këqija është shumë, shumë e keqe.”
“Po, Perëndia nuk i duron gjërat e këqija. A e mban mend, Jola, pse
ne nuk vrasim një qengj kur bëjmë gabime?” pyeti mësuese Sandra.
Jola u mendua shumë. “Për shkak se vdiq Jezusi?” pyeti ajo ngadalë.
“A nuk ishte edhe kjo e trishtueshme? Nuk ka mënyrë tjetër për ta
hequr mëkanit. Kjo na tregon se sa i keq është mëkati.”
“Unë jam akoma e mëzitur,” tha Jola. “Jam e mërzitur për qengjin dhe
jam e mërzitur sepse mëkati është i keq dhe jamë akoma më e mërzitur
që Jezusit iu desh të vdiste.”
“Po Jezusi nuk mbeti i vdekur. Ai është gjallë tani. Ti mund të jesh
shumë e gëzuar për këtë,” buzëqeshi mësuese Sandra.
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Simbole të vagrut përmendësh
Mësimi 1 dhe 2
Fotokopjoni, ngjyrosni dhe pritini simbolet e vargut. Për sugjerime lidhur me përdorimin, shihni këshillat
në “Përdorni një shumllojshmëri vizualesh” (faqe 5).

Zanafilla
1:1

“Zanafilla 1:1”

“Në fillim Perëndia”
PIKTURA-R1

“krijoi qiejt”

PIKTURA-R2

“dhe tokën.”
PIKTURA-R3

PIKTURA-R4
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Simbole të vagrut përmendësh
Mësimi 3 dhe 4
Fotokopjoni, ngjyrosni dhe pritini simbolet e vargut. Për sugjerime lidhur me përdorimin, shihni këshillat
në “Përdorni një shumllojshmëri vizualesh” (faqe 5).

Zanafilla
1:31

“Zanafilla 1:31”

“Atëherë Perëndia”
PIKTURA-R5

“shikoi të gjitha
ato që kishte bërë,”

PIKTURA-R6

“dhe… ishte shumë mirë.”
PIKTURA-R7

PIKTURA-R8
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Simbole të vagrut përmendësh
Mësimi 5 dhe 6
Fotokopjoni, ngjyrosni dhe pritini simbolet e vargut. Për sugjerime lidhur me përdorimin, shihni këshillat
në “Përdorni një shumllojshmëri vizualesh” (faqe 5).

Romakëve
3:23

“Romans 3:23”

“…të gjithë”
PIKTURA-R9

PIKTURA-R10

“dhe u privuan nga

“mëkatuan”
PIKTURA-R11

lavdia e Perëndisë.”

PIKTURA-R12
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Modelet e etiketave të emrave
Mësim 1-6
Fotokopjoni modelet e mëposhtëme dhe pritni aq etiketa sa të marrin të gjitë fëmijët, secili nga një dhe të
ketë edhe disa ekstra. Etiketat mund të krijohen me letra me ngjyra ose kartona dhe t’u ngjitet një kapëse
ose një shirit që ngjit nga të dyja anët.
Bota
(mësimi 1-2)

Dielli
(mësimi 3-4)

Banane
(mësimi 5-6)
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Skena të ditës dhe të natës
Mësimi 1
Fotokopjoni, ngjyrosni dhe pritni një numë të mjaftueshëm skenash (faqe 74-75). Katër të parat janë skena
të ditës, katër të tjerat janë skena të natës.

Skenë dite

“Duke ngrënë drekë”

Skenë dite“Duke

ndihmuar për të pastruar”

Skenë dite

“Duke luajtur jashtë”

Skenë dite

“Duke shkuar në kishë”
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Skena të ditës dhe të natës (vazhdim)
Mësimi 1

Skenë nate

“Duke fjetur”

Skenë nate

“Duke vënë në vend lodrat”

Skenë nate“Duke

u lutur para se të flesh”

Skenë nate

“Duke dëgjuar një histori”
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Gjethe
Mësimi 2
Fotokopjojeni në letër me ngjyrë të gjelbër dhe pritni një set për fëmijë.

Dielli, hëna dhe yjet
Mësimi 3
Fotokopjoni tre yjet në letër të verdhë, pritini ato dhe ngjitini në kapakë kutie reçeli për lojën e përsëritjes.
Fotokopjoni diellin, hënën dhe yjet në letër të bardhë, një set për çdo fëmijë, për aktivitetin “qielli lëvizës”.
Bëni një yll për fëmijë për t’u përdorur gjatë mësimit.
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Rrath e krijimit
Mësimi 4
Fotokopjoni në letër dy sete për lojën e përsëritjes dhe një fletë për çdo fëmijë për punëdore.

Dita 1 – Perëndia krijoi dritën

Dita 2 – Perëndia krijoi ujin, qiellin dhe ajrin

Dita 3 – Perëndia krijoi tokën dhe bimët

Dita 4 – Perëndia krijoi, diellin, hënën dhe yjet

Dita 5 – Perëndia krijoi zogjtë dhe peshqit Dita 6 – Perëndia krijoi kafshët dhe njerëzit
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Pema
Mësimi 5
Fotokopjojeni në letër me ngjyrë të gjelbër, një për lojën e përsëritjes (të zmadhuar nëse keni dëshirë) dhe
një për çdo fëmijë për aktivitetin.
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Labirinti i dinosaurit
Mësimi 6
Fotokopjojeni një pë çdo fëmijë për aktivitetin e mirëseardhjes.

Vetëm një rrugë
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Siluetat
Mësimi 6
Fotokopjoni figurat (faqe 80-81), një për fëmijë purs eksta.

Fëmijët e vegjël mund të njohin Perëndinë nëpërmjet krijimit. © 2003, 2010 Bashkësia e Ungjillizimit të Fëmijëve Inc. Lejohet fotokopjimi i kësaj faqeje për përdosim
në klube fëmijësh dhe orë mësimi. Të gjitha të drejtat e tjera të rezevuara.
80

Fëmijët e vegjël mund të njohin Perëndinë nëpërmjet krijimit

Siluetat (Vazhdim)
Mësimi 6
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Si të drejtosh një fëmijë tek Krishti
Simbolet e mëposhtëme përfaqësojnë pjesë kyçe të mesazhit të Ungjillit. Më poshtë është një listë shembujsh
të vërtetash dhe vargjesh të cilat mund të përdoren me secilin. Sipas dëshirës mund t’i fotokopjoni dhe pritni
“Pyetje kyçe për këshillim.” Vendosini në Biblën tuaj për t’i përdorur kur të këshilloni një fëmijë për shpëtim.
Personi dhe dashuria e Perëndisë
për një fëmijë
w Perëndia është Krijuesi; Ai të ka bërë ty.
w Perëndia është i shenjtë (pa mëkat, i përsosur).
w Perëndia të do ty.
w Bibla thotë, “Perëndia e deshi aq botën”
(Gjoni3:16).
Problemi ose gjendja e fëmijës si
një mëkatarë para Perëndisë
w Mëkat është çdo gjë që mendon, thua ose bën
që nuk e kënaq Perëndinë.
w Ti ke lindur me “dëshirën” për t’i bërë gjërat
në mënyrën tënde.
w Ti mëkaton duke
(jepni shembuj për
nivelin e një parashkollori).
w Bibla thotë, “Të gjithë mëkatuan” (Romakëve 3:23).
w Ndëshkimi që jep Perëndia për mëkatin është
vdekja – ndarja përgjithmonë prej Perëndisë.
Zgjidhja e Perëndisë: falje e
mëkateve nëpërmjet Jezus
Krishtit
w Jezusi është Perëndia Bir.
w Jezusi kurrë nuk mëkatoi.
w Jezusi u gjakos dhe vdiq me dëshirë në kryq për
të marrë ndëshkimin e Perëndisë për mëkatin.
w Bibla thotë, “Gjaku i Jezu Krishtit, Birit të Tij,
na pastron nga çdo mëkat” (1 John 1:7).
w Jezusi vdiq dhe në ditën e tretë u ringjall (1
Korintasve 15:3-4).
w Jezusi është në qiell tani.
Rruga për t’i besuar Jezusit si
Shpëtimtar
w Përgatitu t’i thoni “jo” mëkatit.
w Falenderoje Zotin Jezus që vdiq në kryq për ty.
w Kërkoji Atij të t’i falë të gjitha mëkatet e tua
dhe të të japë jetë të përjetshme.
w Bibla thotë, “Sepse Perëndia e deshi aq botën,
sa dha Birin e tij të vetëmlindurin, që, kushdo
që beson në të, të mos humbasë, por të ketë jetë
të përjetshme” (Gjoni 3:16). (Citoni këtë varg
kushtëzues/premtues ose një tjetër si Veprat
16:31 ose Gjoni 1:12. Një varg kushtëzues/
premtues jep një kusht që duhet plotësuar në
mënyrë që Perëndia të plotësojë një premtim të
caktuar. Tek Gjoni 3:16 kushti është besimi në
Jezusin dhe premtimi është jetë e përjetshme.
Tregojini fëmijëve se kur dhe ku mund të flasin
me ty gjatë aktivitetit tjetër nëse kanë dëshirë të
besojnë në Krishtin).

Pyetje kyçe për këshillim
Mendoj se e di pse ke ardhur të
flasësh me mua, por a do të ma
tregoje?
w Pse ke nevojë për Zotin Jezus?
w Çfarë është mëkati? Kush ka
mëkatuar? (Romakëve 3:23.)
w A mund të mendosh për diçka që
ke bërë të cilën Perëndia e quan
mëkat?
w

Zgjidhja

Pse e dërgoi Perëndia Zotin Jezus
në tokë?
w Kush është Zoti Jezus?
w Çfarë bëri Jezusi pë mëkatin tënd?
(1 Korintasve 15:3-4.)
w Çfarë ndoshi ditën e tretë pasi
Jezusi vdiq dhe u varros?
w

Rruga

(Tregoni, lexoni dhe fëmija le ta
thotë pas jush një varg premtues/
kushtëzues; p.sh. Gjoni 3:16, Gjoni
1:12 ose Veprat 16:31.) Çfarë
premton Perëndia se do të bëjë për ty?
w Çfarë dëshiron që të bëjë Perëndia
për ty tani? (Nëse fëmija është i
qartë për nevojën e tij, lëreni të
lutet. Ndihma për udhëheqje në
lutj: tregoji Perëndisë për problemin
e mëkatit midis teje dhe Atij;
çfarë beson ti, çfarë bëri Jezusi për
mëkatin tënd; çfarë dëshiron ti që
Ai të bëjë për ty sot).
w

Siguri dhe rritje

Çfarë bëri tani Perëndia për ty?
Nga e di ti këtë? (Tregoni të njëjtin varg
kushtëzues/premtues.) Falendero
Perëndinë që të ka shpëtuar.
w A do të të lërë ndonjëherë Perëndia?
(Hebrenjve13:5.)
w Perëndia do të të ndihmojë t’i
thuash “jo” mëkatit.
Nëse mëkaton, çfarë duhet të bësh?
(1 Gjonit 1:9.)
w Fëmija le të thotë një lutje “falenderuese
w

