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Доктринальные и тематические уроки
Knygos mokytojams

S. Doherty. Dirbančio su vaikais problemos ir jų 
sprendimas su Dievu

Kaip spręsti gyvenimo ir tarnystės problemas, skelbiant vaikams 
Evangeliją. 
Tikslas, kurį privalome turėti; veiksmai, kuriuos turime atlikti; pla-
nas, kuriuo galėtume vadovautis ir rezultatas, kurio galime laukti.

S. Doherty. Augant
Vadovas, dirbantiems su vaiakis. Kaip mokyti vaikus, pasitikėjusius 
Kristumi kaip savo Gelbėtoju, kad jie augtų dvasiškai. Pateikiami 
vadovavimo mokinystei principai, metodai, taip pat aptariamos 
konkrečios problemos, su kuriomis susiduria tikintys vaikai, ir jų 
sprendimo būdai.
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Doktrininės ir teminės pamokos

Biblijos chronologija
Svarbu supažindinti vaikus su Biblijos sandara, kad jie mokėtų 
patys surasti joje, ką reikia. Jie turi išmokti Biblijos chronologi-
jos (Biblijos laiko juostos) sąvokas ir suprasti, kad pasakojimai, 
kurių jie mokomi, yra dalis Dievo didingo plano išgelbėti
žmoniją per Jėzų Kristų.
7 trumpos pamokos, supažindinančios su visa Biblijos chro-
nologija. Žaidimai apie Biblijos knygas, darbeliai – visos Bib-
lijos knygos dėžutėse. A1, A3 plakatai su Biblijos knygomis, 
įvykių chronologija.



Ką kiekvienas vaikas turi žinti
Trumpos pamokos, padėsiančios vaikui suprasti svarbiausias 
biblines tiesas. Кiekviena pamoka atsako į vieną klausimą:  
„Kas yra Dievas? Kas yra nuodėme? Kas yra Jėzus Kristus? Ką 
padarė Jėzus Kristus? Kas yra Biblija? 
5 pamokos.

Bažnyčia – Dievo šeima
Ne tik vaikams reikia bažnyčios, bet ir bažnyčiai reikalingi 
vaikai, pažįstantys Viešpatį. Per šias pamokas vaikai suvoks 
svarbą lankyti sekmadienio mokyklą ir bažnyčią. 5 pamokos.

Gera ir bloga
Dešimties Dievo įsakymų mokymas. Mokyti vaikus Dešimties 
Dievo įsakymų labai svarbu todėl, kad jie gyvena tokiais lai-
kais, kai daugelis žmonių atmeta gero ir blogo absoliutą. 

5 didieji klausimai
5 doktrininės pamokos padės vaikams atsakyti į klausimus: 
„Iš kur mes sužinome apie Dievą?“ „Kaip man turėti teisingus 
santykius su Dievu?“ „Ar esi tikras?”  „Kodėl aš čia esu?” „Kokia 
mano ateitis?”

Dievui rūpi, kai vaikai liūdi
Biblijos pamokos apie Dievo meilę ir rūpinimąsi parašytos 
specialiai vaikams, kuriems iškilo didelių rūpesčių.
5 pamokos.

Nehemijas
Pasakojimas apie Nehemiją. Daug pamokymų, kaip reikia 
atlikti Dievo darbą, kad jis patiktų Dievui ir kad Dievas būtų 
pašlovintas. Kai kurios temos:  „Melskis Dievui taip, kaip Jam 
patinka“, „Būk pasiruošęs sunkumams”, „Viešpats turi darbo 
krikščionims“. 5 pamokos.

Jonas Kalvinas
Pamokų tikslas, kad vaikai imtų sekti J. Klavino pavyzdžiu 
– išmoktų pasitikėti Dievu, padedančiu jiems priimti spren-
dimus, ir nepaisydami aplinkybių, kuriose tenka atsidurti, 
išlaikytų tikėjimą. 3 pamokos.
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Doktrininės ir teminės pamokos

Power Point 

paveikslai



Doktrininės ir teminės pamokos

Biblija
5 doktrininės pamokos mokyti vaikus apie Dievo Žodį. Teisin-
gas supratimas apie Bibliją, kaip Dievo Žodį, ir tikėjimas ja yra
krikščionybės pagrindas. Jei vaikas nesupranta ar netiki, kad 
Biblija yra tiesa, tai jam bus sunku patikėti ar neabejoti tuo, 
kas Biblijoje užrašyta

Кnyga be žodžių
Jūs ieškote paprastos, bet efektyvios priemonės vaikams pa-
skelbti Evangeliją? 5 gražiai iliustruotos pamokos, grindžiamos 
5 spalvomis, padės suprantamai vaikams pateikti Gerąją žinią.

Atsigręžęs
5 pamokos, pasakojančios, kaip Zachiejus, etiopas, Saulius, 
Nojus ir Mefi Bošetas pasitikėjo Dievu. Tai evangelistinės 
pamokos.

Pažinti Kristų
Per Kristaus savybes – gerąjį Ganytoją, gyvenimo duoną, 
prisikėlimą, pasaulio šviesą, kelią – pateikiama vaikams Evan-
gelija. 5 pamokos.

Pažink Autorių
5 pamokos vaikams apie Šventosios Dvasios Asmenį ir Jos 
veiklą. „Kas yra Šv. Dvasia? Kokia Ji ir kaip veikia? Šv. Dva-
sia dovanojo mums Bibliją. Šv. Dvasia – tikinčiojo draugė ir 
palydovė. Šv. Dvasia suteikia stiprybės Dievo vaikams. Šv. 
Dvasia teikia gyvybę.“

Jeremijo pašaukimas
Pamokoje pasakojama apie pranašo Jeremijo gyvenimą. Ak-
centas – Dievas turi planą vaiko gyvenimui. „Prašyk Dievo 
parodyti tau Jo planą ir suteikti jėgų jį įgyvendinti“  – raginami 
vaikai.

Dėlionė
5 pamokos supažindinti vaikus su dideliu Dievo planu žemei ir 
žmonėms. Įdomiai kalbama apie sukūrimą, Dievo nuostabias 
savybes, Jėzaus autoritetą, Jėzaus galią, remiantis Onesimu 
raginama sugrįžti pas mylintį Dievą. pamokos pateikiamas 
interaktyviai. Prie pamokų pridedami priedai – aktyvi veikla 
vaikams, ir atskira knygutė vedant vasaros veiklą su vaikais.
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Didžiulė siena
Evangelistinė pamoka ikimokyklinukams.

Laiškanešio šventė
Psakojimas apie Meri Džons, kuri prisidėjo prie įkūrimo Bibli-
jos draugijos. Taip pat daug idėjų rengti šventę.

Keturios priemonės, kaip padėti vaikui
Patarimai, kaip dirbti su vaiku, norinčiu išsišokti, kuris jaučiasi 
vienišas, meluoja, persikelia gyventi į kitą vietą.

Sukūrimas ir evoliucija
10 pamokų apie Dievo kūrimą. Šešios dienos, per kurias Di-
evas kūrė, pateikiamos labai įdomiai – išsamiai aprašoma 
gyvūnų ir žmonių sandara, supriešinant su evoliucijos teorija. 
Daug paaiškinimų mokytojams.

Vienas kelias
5 pamokos vaikams geriau pažinti Dievą. Ateik pas Dievą Jo 
keliu (Kainas ir Abelis), sugrįžk kaip sūnus palaidūnas, sek 
Dievo nurodymais kaip Naamanas, paklusk Dievo šaukimui 
kaip Samuelis, kaip krikščionis – melskis (kaip krikščionys 
meldėsi dėl Petro).

Martynas Liuteris
Vaikai drąsinami pasitikėti Dievo malone ir patikėti Bibljos 
autoritetu. Tampa akivaizdi 15–16 šimtmečio religijos prob-
lematika ir parodomi pokyčiai, kurie veikia iki šiol. Dievas 
psirūpino, kad Jo Žodis būtų prieinamas visiems. 
Pateikiama išsami M. Liuterio biografija.

Įveikti priešą
Pamoka skirta mokyti vaikus apie Dievo meilę ir rūpinimąsi 
jais, ypač tuomet, kai jie patiria sunkumus. Šia pamoka sieki-
ama, kad „vaikai suprastų, jog Šėtonas yra galingas priešas, ir 
jie imtųsi trijų veiksmų jį įveikti.“ 

Atskiros pamokėlės 
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Pradžia
Jeigu mes neišmokysime vaikus tiesų, kaip atsirado šis pas-
aulis, tai kas tai padarys? 6 šio ciklo pamokos pasakoja apie 
sukūrimą, nuodėmę, Кainą ir Abelį, Henoką ir Nojų. (Spalvoti 
paveikslai ir flanelinės figūros.)

Patriarchai
Per dramatišką Abraomo, Izaoko ir Jokūbo gyvenimą vai-
kai sužino apie Dievo jėgą. Sekdami šių herojų sunkius 
išbandymus, pergales ir pralaimėjimus vaikai mokosi pasitikėti 
Dievu ir kelti Jį į pirmą vietą. Jie mokosi klausyti Dievo, sem-
tis iš Jo jėgų, paklusti Jo vadovavimui ir nugalėti nuodėmę. 6 
pamokos. (Spalvoti paveikslai ir flanelinės figūros.)

Juozapas
Šį pasakojimą apie Dievo ištikimybę mėgsta įvairaus amžiaus 
vaikai. Jie susipažins su visu Juozapo gyvenimu: nuo vaikystės 
iki suaugusiojo, kai jis pasiekė valdžios viršūnę, tapdamas 
Egipto valdytoju, antru po faraono. 6 pamokos. (Spalvoti paveik-
slai ir flanelinės figūros.)

Моzė - išrinktasis išvaduotojas
Jūsų vaikų laukia nuostabi istorija pei Mozės gyvenimą:  
kūdikis, rastas pintinėje, tapo bebaimiu žydų tautos ved-
liu. Šios nuostabios 6 pamokos ragins vaikus pasitikėti Di-
evo rūpinimusi, ir padės mokytis vykdyti Dievo paliepimus. 
(Spalvoti paveikslai ir flanelinės figūros.)

Моzė - įstatymo davėjas
Mozės ir izraelio tautos istorijos tęsinys. 6 pamokos. (Spalvoti 
paveikslai ir flanelinės figūros.)

Jozuė - Dievo karys
Nuotykių kupinos 6 pamokos apie Jozuę ir pažadėtosios 
žemės užėmimą padės vaikams įveikti jų gyvenimo nuodėmes. 
Iš pamokų vaikai sužinos, kad Dievas visada yra su jais, Jis 
ištikimas ir duoda jėgų įveikti nuodėmę.

Teisėjai
Žinoma, vaikai nori daryti tai, kas jiems patinka ir atrodo tei-
singa.  Visuomenė tai net skatina. Bet kas atsitinka, kai Dievo 
tauta nepaklūsta Dievui? 6 pamokų ciklas „Teisėjai“ supriešina 
pralaimėjimus, kuriuos sukelia nepaklusnumas, su  palaimini-
mais, atsirandančiais tada, kai paklūstama ir atgailaujama.
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Biblijos pamokos. Senasis Testamentas Biblijos pamokos. Senasis Testamentas

Dovydas - vyras pagal Dievo širdį
Karalius Dovydas
Dovydo gyvenimas kupinas dramatizmo, veiksmo ir įtampos. 
Studijuodami Dovydo gyvenimą sužinosite jo silnybes ir  jo 
jėgą. Matysite jį pralaimėjimo akimirkomis ir pergalės šlovėje.  
Pirmoje knygoje pasakojama apie karaliaus Sauliaus 
nepaklusnumą, Dovydo išrinkimą karaliumi, Sauliaus troškimą 
nužudyti Dovydą.
Antroje knygoje kalbama apie Dovydą ir Bersabėją, Dovydą 
ir Mefi Bošetą, Absalomo maištą prieš Dovydą ir Saliamono 
tapimą karaliumi.
Iš viso 12 pamokų. (Spalvoti paveikslai ir flanelinės figūros.)

Еstera
Pasakojimas apie Esterą pateikia jaudinančius įvykius, vyku-
sius 490-480 pr. Kr. judėjų tautoje. Šios pamokos padės dar 
kartą įsitikinti, kad Dievo tauta – pergalingi žmonės. 
6 pamokos. (Spalvoti paveikslai ir flanelinės figūros.)

Elijas, gyvojo Dievo pranašas
Per visą pranašo Elijo gyvenimą Dievas stebuklingas būdais 
rūpinosi kiekviena Elijo reikme taip, kaip Jis rūpinasi kiekvienu 
savo vaiko poreikiu. Vaikai išmoks pasitikėti Dievu, visada kelti Jį  
į pirmą vietą, jausti Dievo vadovavimą ir sekti Juo. 6 pamokos. 
(Spalvoti paveikslai ir flanelinės figūros. Vaikų darbo lapai.)

Eliziejus, ištikimojo Dievo pranašas
Dievo stebuklai teisiog pakeri per šias 6 pamokas apie pranašą 
Eliziejų. Per pamokas jūs išmokysite vaikus gerbti Dievo tar-
nautojus, iš Eliziejaus pavyzdžio jie pamatys Dievo ištikimybę 
įvairiose gyvenimo situacijose. (Spalvoti paveikslai ir flanelinės 
figūros. Vaikų darbo lapai.)

Danielius, stiprus su Viešpačiu
Per šias pamokas jūs lengvai perteiksite labai svarbią tiesą –  
Dievas turi užimti pirmą vietą žmogaus gyvenime. 6 pamokos.
(Spalvoti paveikslai ir flanelinės figūros.)
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Į kiekvieną ciklą įeina Biblijos eilutė mokyti atmintinai, kartojimo žaidimas, 
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Jėzaus Kristaus gyvenimas. 1 dalis
Kiek kartų bepasakotume vaikams apie Jėzaus gimimą ir 
ankstyvuosius gyvenimo metus, šios istorijos nuolat juos jau-
dina. Pamokos pasakoja apie apreiškimą, piemenų ir išminčių 
tikėjimą, Jėzaus gundymą ir išrinkimą 12 apaštalų. 6 pamokos. 
(Spalvoti paveikslai ir flanelinės figūros.)

Jėzaus Kristaus gyvenimas. 2 dalis
Mokykite, kad Jėzus gali pakeisti vaikų gyvenimus taip, kaip 
Jis pakeitė daugelio Biblijos herojų. 6 pamokų ciklas kalba 
apie pirmą Jėzaus stebuklą, susitikimą su Nikodemu, berni-
uko ir aklojo Bartimiejaus išgydymą ir kt. (Spalvoti paveikslai ir 
flanelinės figūros.)

Jėzaus Kristaus gyvenimas. 3 dalis
Ar vaikai žino apie stebuklus, kuriuos Jėzus padarė gyven-
damas žemėje? Vaikai išgirs apie 5000 pamaitinimą, audros 
nuraminimą, Jėzaus atsimainymą, raupsuotojo išgydymą, 
Zachiejaus išgelbėjimą. 6 pamokos. (Spalvoti paveikslai ir 
flanelinės figūros.)

Jėzaus Kristaus gyvenimas. 4 dalis
Pergalinga Jėzaus žemiškojo gyvenimo pabaiga paskutinėse 
šio ciklo pamokose. Vaikai sužinos apie iškilmingą įžengimą 
į Jeruzalę, Jėzaus nukryžiavimą, prisikėlimą ir užžengimą į 
dangų. 6 pamokos. (Spalvoti paveikslai ir flanelinės figūros.)

Pirmieji krikščionys
Galima sugalvoti daug žodžių kalbant apie pirmųjų krikščionių 
gyvenimą, bet pirmoje tokio sąrašo vietoje būtų žodžiai „jau-
dinantis“ ir „pavojingas“. Iš šių pamokų vaikai sužinos daug 
naujo apie pirmųjų krikščionių gyvenimą ir apie ryšį tų laikų 
su mūsų dienomis. 6 pamokos. (Spalvoti paveikslai ir flanelinės 
figūros.)

Paulius, Dievo tarnas  
Paulius, persekiotojas ir skelbėjas
Pirmą knygą sudaro 6, antrą – 5 pamokos, skirtos vienam iš 
tikėjimo herojų – apaštalui Pauliui, aršiam krikščionių perseki-
otojui, po susitikimo su Jėzumi tapusiam karštu Evangeli-
jos skelbėju. Jo gyvenimas, kupinas ryškių įvykių, pavojingų 
nuotykių, o svarbiausia – ištikimo tarnavimo Dievui, nepaliks 
abejingų nei vaikų, nei paauglių ir privers susimąstyti apie savo 
gyvenimą ir atsidavimą Kristui. (Spalvoti paveikslai ir flanelinės 
figūros.)
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Biblijos pamokos. Naujasis Testamentas

Bažnyčia – Dievo šeima
 Šios 5 pamokos tiks vaikams, kurie pažino Viešpatį Jėzų Kristų 
 kaip savo Gelbėtoją girdėdami Evangeliją, tačiau vis dar nėra 
 įsitraukę į vietinę bažnyčią. Vaikai, nelankantys ir lankantys bažnyčią, 
 suvoks svarbą dalyvauti sekmadieninėje mokykloje ir pamaldose, 
 kur jie gali šlovinti Dievą, girdėti Jo žodį, bendrauti su krikščionimis 
 ir tarnauti Kristui. (Paveikslai tik įrašyti į diską.)

Į kiekvieną ciklą įeina Biblijos eilutė mokyti atmintinai, kartojimo 
žaidimas, aktyvi veikla, įvairios idėjos, daug kur – pasakojimai apie mis-
ionierius.

tyrinetojai.com – internetinė 
svetainė vaikams

Saugus naršymas svetainėje. 
Įspūdingi nuotykiai, įdomios biblinės 
istorijos, puikūs žaidimai, kasdieniai 
skaitiniai, nuotaikingi paveiksliukai, 
gražūs el. atvirukai, asmeninis 
laiškanešys, kuris meldžiasi už vaikus.



Мisionierinės pamokos

Hadsonas Teiloras
Pasakojimas apie misionierių Kinijoje. Apie jo nuotykius ir 
karštą troškimą, kad kinai pažintų Viešpatį Jėzų Kristų. 5 trum-
pos pamokos.
Коrė Ten Bum
Коrei buvo 5 metai, kai ji paprašė, kad Jėzus atleistų jos 
nuodėmes  ir ateitų į jos gyvenimą. Dievo buvimas pakeitė visą 
Korės gyvenimą: kai ji augo Olandijoje, pradėjo tarnauti Dievui 
Harleme, kai kalėjo koncentracijos stovykloje Ravensbruke, kai 
apkeliavo visą pasaulį tarnaudama Viešpačiui. 5 trumpos pamo-
kos.
Madugu
Šioje tikroje istorijoje iš Afrikos šlovinančioje Evangelijos jėgą 
pasakojama apie berniuką Madugu, išsigydžiusį nesveikas ko-
jas ir nuodėmingą širdį. 
Ti-Fam – burtininko duktė
Kai misionieriai atvyko į Ti-Fam kaimelį Haityje, ji pasirinko tikėti 
Kristų, o ne burtus ir prietarus, populiarius kaimo gyventojų. 5 
pamokos pateikia tikrus faktus ir kūrybingai perteikia Evangeliją 
per Ti- Fam ir jos tėvo tikėjimą. Parodykite vaikams, kaip Dievo 
meilė gali pakeisti net kiečiausias širdis.
Pasaulyje be Dievo
Pasakojimas apie berniuką iš Slovakijos vardu Martynka. Šis 
pavyzdys apie krikščionišką įtaką mažam berniukui tolimame 
kaime skatins vaikus užmegzti kuo artimiesnius santykius su 
Kristumi ir draugams pasakoti apie Jį. 5 pamokos.
Viljamas Keris
Pasakojimas apie gerai žinomą batsiuvį, kuris pradėjo skelbti 
Evangeliją Indijoje.  5 nuotykių kupinos pamokos pasakoja apie 
Viljamo vaikystę, sunkumus tarnaujant misijoje ir Dievo darbą 
kaip paklusnumo rezultatą.
Džonas Patonas
Pasakojimas apie misionierių, kuris pradėjo skelbti Evangeliją 
Vanuatų salose (netoli Australijos). Vaikai, klausydami šios 
istorijos, bus motyvuoti pasitikėti Jėzumi kaip Gelbėtoju iš 
nuodėmių ir atiduoti savo gyvenimus, kad Dievas juos naudotų 
pagal savo valią. 5 pamokos.

Yra paveikslai 

ir  CD
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Мisionierinės pamokos Literatūra ikimokyklinukams

Mažieji gali pažinti Dievą per kūriniją.
Mažieji gali pažinti Dievą per Gelbėtoją.
Mažieji gali pažinti Dievą per Jo pažadus.
Mažieji gali pažinti Dievą per Jo stebuklus.

4 pamokų ciklai ikimokyklinukams. Kiekviename cikle yra po 6 pamo-
kas, kurias galima dalyti į kelias dalis. Pateikiamos idėjos, kaip įtraukti 
vaikus į pamoką. Kiekvienas komplektas turi po 36 spalvotas ilius-
tracijas, darbo sąsiuvinį vaikams, kuriame mažieji gali spalvinti ir rem-
damiesi paveikslėliais pasakyti Biblijos eiluitę, mokytą per pamoką.
Skiriama mokyti 3–5 metų vaikus sekmadienio mokyklose, Biblijos 
klubuose, darželiuose, kt. 

Iškirpti, nuspalvinti, užklijuoti, kurti
Senasis Testamentas.
Naujasis Testamentas

Kai mokome ikimokyklinukas, svarbu įtvirtinti tai, ką 
mokėme. Tai galima padaryti keliais būdais. Vienas 
iš jų – darbeliai. Į komplektą  „Senasis Testamentas“ 
įeina darbeliai apie Jokūbą, 
Juozapą, Mozę, Eliją, Dovydą. 28 nespalvoti lapai.
Į „Naująjį Testamentą“ įeina 10 darbo lapų pagal 
Evangelijas, 3 pagal Apaštalų darbus, idėjos 
pamokoms apie Zachiejų ir Bartimiejų. 24 
nespalvoti lapai.
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Literatūra mokyti paauglius

10 Biblijos pamokų 
pagal Jokūbo 
laišką
Labai populiari knyga mokyti 
12–15 metų paauglius. 
Nagrinėjamos tokios temos: 
išmėginimai, pagundymai, 
konfliktai, ateities planai, 
liežuvis, gyvas tikėjimas ir kt. 
Pateikiami darbo lapai. 

Dievas sako
Nagrinėjamos 4 pagrindinės 
temos: „Dievas sako: tai 
Mano žodis“, „Tai Mano reika-
lavimai“, „Kristus yra atsaky-
mas“, „Koks tavo atsakas“. 
Spalvotos ir nespalvotos 
vaizdinės priemonės, darbo 
lapai pateikiami ir CD. Yra 
PPW. Iš viso 12 pamokų.

Dievo kelias
Pagrindinės temos: „Kelias 
pas Dievą“, Gyventi Dievo 
kelyje: ramusis laikas, Dva-
sios vaisiai, daiktai, moralė, 
laikas“, „Galutinis iššūkis“.  
Spalvotos ir nespalvotos 
vaizdinės priemonės pa-
teikiamos CD, taip pat PPW. 
Iš viso 12 pamokų. 

Krikščionis karys
12 pamokų su vaizdinėmis 
priemonėmis ir darbo lapais pagal 
Laiško efeziečiams 6 skyriaus 
Dievo ginkluotę, kuria turėtų 
„vilkėti“ kiekvienas krikščionis. Yra 
PPW. 

Sekti Jėzumi
12 pamokų apie Petrą, Joną, 
Andriejų, Mariją, Judą – apie 
jų pralaimėjimus ir pergales. 
Tai padrąsinanti medžiaga 
tapti krikščioniu ir gyventi 
krikščioniškai. 12 pamokų su 
vaizdinėmis priemonėmis, 
darbo lapais, PPW.



Скоро:

Šventinės programos. Kalėdos
Diena prieš Kūčias
Kol Larsas, atvykęs į svečius prieš Kalėdas į salą, ant seklumos 
laukė parplaukiančio dėdės, prasidėjos potvynis. Berniukas 
išsigando. Bet kai tolimame lange pamatė šviesą, prisiminė 
apie Jėzų ir tai, kad Jėzus yra gyvenimo šviesa. Spavota 
paveikslų knyga, darbeliai, žaidimai, kt.

Jėzaus Kristaus gimimas
„Susijaudinę Nazareto gyventojai skirstėsi į namus. Juozapas ir 
Marija taip pat išgirdo naują įsakymą. Jiems reikėjo nukeliauti la-
bai ilgą kelią, kad patektų į jų protėvio Dovydo gimtinę...“ Gražiai 
pasakojama Jėzaus gimimo istorija. Taip pat pateikiamas 
įtvirtinimas „Kieno šis gimtadienis“.
Randarbis, žaidimai, eilutė atmintinai. A3 spalvoti pamokos 
paveikslai ir A3 nespalvoti įtvirtinimo paveikslai.
Kalėdos šiaurėje
Pasakojama apie Kalėdas Švedijoje ir apie našlaitę mergaitę 
Birgitą. Sujungta su šių dienų vaikais ir kas seniau vykdavo 
kalėdiniu laikotarpiu. 
Švediški valgių receptai, Julklapp viktorina, švediški žaidimai, 
darbeliai. Labai daug spalvotų priemonių pasiruošti šventei. 
Spalvoti A3 formato paveikslai.
Neįtikėtina Kalėdų istorija
Pasakojimas apie Johaną Hinrichą Vicherną (Johann Hinrich 
Wichern) ir „netašytąjį namą“. 1833 m. Rytų Hamburge įkuriami 
vaikų namai. Pasakojama apie berniuką Tomą, kuris per Kalėdas 
vėl norėjo sugrįžti prie įprasto jam gyvenimo gatvėje vagiliau-
jant. Bet direktorius jį sugavo ir kokia bausmė laukė Tomo?..  
Neįtikėtina... Spalvoti pav., darbelis „Širdį Kalėdoms“, kt.

Gyvenimo šviesa
Prieš pirmąsias Kalėdas pasaulis Dievui atrodė labai tamsus. Ir 
štai pasirodė Kalėdų žvaigždė, piemenys ganė avis, sėdadami 
prie laužo šviesos, o išminčiams keliaujant paskui žvaigždę, 
karūnų brangakmeniuose spindėjo žvaigždės šviesa. Tačiau tos 
šviesos Kalėdų naktį nebuvo tikroji Dievo šviesa, turėjusi pas-
aului atnešti naują gyvenimą, nes Dievas turėjo mintyje daug 
geresnę šviesą...
  Kieno šis gimtadienis
Istorija apie berniuką Danielių, švenčiantį savo gimtadienį prieš 
Kalėdas (su spalvotais paveikslais). Įeina vaidinimas „Kokią 
dovaną tu jam padovanosi?“, kvietimai į šventę, eilutės moky-
mas atmintinai, darbeliai, giesmelės. Kaip papuošti kambarį 
(dekoracijos).
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Šventinės programos. Kalėdos

Aplink ėdžias
Programa mokyti vaikus, kurie jau susipažinę su kalėdine istorija. 
Per šią pamoką vaikai sužinos, kaip, išgirdę žinią apie Gelbėtojo 
atėjimą, elgėsi žmonės: Marija, Juozapas,  karalius Erodas, Simeo-
nas, Ona, išminčiai ir kaip elgiesi TU.
Spalvotos flanelinės figūros, priklijuojami kalėdinę prasmę 
apibūdinantys žodžiai.
Paveikslas ar rėmelis
Svarbiausia yra ne rėmelis, bet paveikslas jame. Kas svarbiau-
sia per Kalėdas? Kas Dievui yra iš tiesų svarbu? Pasakojimas 
pradedamas atvykus į Nazaretą. Pasakojama istorija apie Jėzaus 
gimimą. Svarbiausias akcentas – į ką žiūrėjo ir dabar žiūri žmonės 
ir į ką žiūri Dievas? Į programą įeina kartojimo klausimai, žaidimas, 
auksinė eilutė, darbelis, giesmelė, vaidinimas „Kas yra tas Jėzus 
Kristus?“, trumpos pamokėlės su darbeliais ikimokyklinukams. 
Spalvoti paveikslai flanelinei lentai + paklijavimo medžiaga.
Saldžioji lazdelė
Tai pasakojimas apie parduotuvėse prieš Kalėdas parduodamas 
lenktas cukrines lazdeles. Parduotuvės savininkas mergaitei pa-
pasakoja istoriją apie lazdelę ir ką ji reiškia krikščionims. 
Spalvoti paveikslai ir dekoracijos, Biblijos eilutė, kvietimai įrašyti 
į CD. Pateikiami receptai, patiems pasigaminti lazdeles ir įvairūs 
žaidimai. 
TTK istorija
Tikrai teisinga Kalėdų istorija. Pasakojimas apie berniuką iš vaikų 
namų, sužinojusį, kad jį myli Jėzus „Našlaičio berniuko apelsi-
nas“ (su spalvotais paveikslais). Pasakojimas su paveikslu, kaip 
iš Kalėdų senelio nupiešiama Kalėdų istorija apie Jėzų. Žaidimai, 
kvietimai, eilutė atmintinai, pateikiama kaip dėlionė, maišeliai ir 
darbelis „apelsinas“.
Pamiršta dovana
Istorija apie berniuką, nusprendusį padovanoti save Jėzui. Į 
programą įeina pasakojimas su 6 paveikslėliais, eilutė atmintinai, 
pakartojimo viktorina, žaidimai, pasiūlymai dekoracijoms, pakvi-
etimas, darbeliai, lankstinukai, giesmelė. 
Kaip švęsti Kalėdas
Pasakojimas apie Jėzaus vardus: ką reiškia Jėzaus vardai – Eman-
uelis, Jėzus, Kristus, Viešpats – ir kaip jie siejasi su Kalėdomis. 
Yra trumpas spektaklis „Piemenų dovanos“, eilutė atmintinai, 
žaidimai, kalėdinė viktorina, kvietimai, darbeliai, dekoracijų 
gaminimas.



Šventinės programos. Kalėdos

Nuotykiai žiemos dieną. Eskimų šventė 
Pasakojimas apie eskimus ir Bibliją. Labai daug 
žaidimų žiemai, kvietimas, darbeliai, dekoracijų 
paruošimas.
Spalvoti pav.
Kalėdos viduramžių pilyje 
Pasakojimas apie viduramžius, apie Martyną Liuterį. 
M. Liuteris slapstėsi nuo persekiotojų vienoje pilyje ir 
vertė Bibliją į vokiečių kalbą. Nesugalvojęs tinkamų žodžių 
apie Jėzaus gimimą, išėjo pasivaikščioti į kaimą. Ten įvyko 
panaši situacija, kaip ir Jėzaus gimimas.
Jei pamatytum tai, ką aš mačiau 
Kalėdų istoriją pasakoja berniukas Jonas, Marija, 
piemuo, išminčius. Mokytoja keičia kaukes ir vaizduoja 
veikėjus. Su spalvotomis kaukėmis.
Turi rasti Karalių 
Rytų išminčiai, pamatę naują žvaigždę, leidosi ieškoti gimusio 
karaliaus. Atvykę į Jeruzalę, sukėlė sumaištį, nes žmonės nieko 
nežinojo apie gimusį žydų karalių. Erodas, išklausinėjęs religinių 
vadovų, nurodė išminčiams keliauti į Betliejų. Ten išminčiai rado 
kūdikį ir Jį pagarbino. Išmintingi žmonės surado tai, ko ieškojo. Ar 
tu Jį radai? Atmink, tau Jo reikia labiau nei ko nors kito.  (Su Power 
Point paveikslais.)
Ką Kalėdos reiškia tau (paaugliams)
Skirtingiems žmonėms Kalėdos reiškia kažką kita... Tyrinėjami 
skirtingi personažai, dalyvavę per pirmąsias Kalėdas. „Įdomu, ką 
Kalėdos reiškė jiems? Jie visi kažką tą dieną jautė. Ką jie jautė?..“
Yra darbo lapai, kt. aktyvi veikla, pateikiamos skaidrės (CD). 
Nereikšmingi dalykai (paaugliams)
„Kai Dievas atnešė nuostabiausią žinią į žemę, Jis panaudojo 
nereikšmingus įvykius, dalykus ir vietas. Jis panaudojo netgi 
nereikšmingus žmones... Galbūt tu galvoji, kad esi nereikšmingas 
žmogus pasaulio akyse, bet nesi nereikšmingas Dievui! Leisk Di-
evui naudoti tave ir išpildyti savo nuostabų planą tavo gyven-
ime!“ Pateikiama daug mokymo metodų (pvz., drabas grupėse, 
kryžiažodis, kt.), yra darbo lapai ir CD. 
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Šventinės programos. Velykos
Baltoji ponia
Evangelistinė pamoka. Teris savo augintinę vištelę pavadina 
„Baltąja ponia“. Po kiek laiko ji javų lauke išperi gražuolius 
viščiukus. Teris be galo laimingas džiaugiais pagausėjusia 
šeimyna, kol vieną dieną išgirsta gaisro sireną...

Didžioji istorija
Spalvoti paveikslai, susidedantys kaip dėlionė. Kiekviena 
dėlionės detalė pasakoja dalį istorijos apie Jėzaus nukryžiavimą ir 
prisikėlimą. Detalės iškerpamos ir dedamos ant flanelinės lentos.

Tomas patiki
Velykinė pamoka mokyti vaikus, kad 
Dievas nori, jog tu patikėtum Jėzumi 
kaip savo Gelbėtoju. Tai padaryti 
padės pasakojimas apie Jėzaus mokinį 
Tomą, kuriam Jėzus pasakė: „Tomai, tu 
įtikėjai, nes pamatei. Palaiminti, kurie 
tiki nematę“ (Jn 20,29).

Tavo ganytojas
Pasakojimas apie Velykų įvykius, kuris 
moko vaikus, kad Gerasis Ganytojas myli tave ir rūpinasi tavimi.

Petro Velykos
 „Ar tau kada nors graužė sąžinę dėl to, kad kažką pavedei? 
Baisus jausmas! Jėzus turėjo mokinį, kuris galėtų papasakoti 
mums apie tokį jausmą. Juk būtent jis šį jausmą išgyveno...“
Pasakojimas apie Jėzaus mokinį Petrą, kaip jis elgėsi 
Jėzaus nukryžiavimo metu.

Jėzus gyvas
Velykų istorija pasakojama Marijos, pamačiusios tuščią kapą, 
akimis.
Misijų pasakojimas apie neįgalųjį berniuką Jonataną 
„Jonatano kiaušinis“.
Įvykio vieta – Jeruzalė
„Mes ieškojome liudininkų, ir jūs visi čia atėjote! Vėliau jūs gausite 
liudininko pažymėjimus...Tačiau tam, kad jį 
gautumėte, turite tapti tikrais liudininkais. 
Taip prasideda pasakojimas apie Jėzų Velykų laikotrapiu. 
Vaikai kviečiami būti liudininkais...
Misijų pasakojimas apie misionierių, kuris niekaip negalėjo 
paaiškinti džiunglių gyventojams, kaip Jėzus buvo nukryžiuotas, 
nes pastarieji nežinojo, kas yra vinis...



Gyvenimas yra vertingas
„Nesvarbu, ką žmonės sako apie tave arba kaip blogai jie 
priverčia tave jaustis, tu žinok, kad Dievui esi pats svarbiausias.“ 
Iš programos vaikai sužinos, kodėl Dievui yra tokie svarbūs.

Geriausias draugas
Vaikai mokysis, kaip atleisti tam, kuris juos įžeidė, ir kaip pačiam 
paprašyti atleidimo.

Janas ir didžiulis medis
Janas, misionierius Tailande, susidūrė su didele problema. 
Didžiulis medis, užvirtęs ant kelio, neleido jam grįžti namo. Vieti-
nis žmogus patarė kreiptis į Dievą, kad Jis pašalintų medį. Vaikai 
nustebs sužinoję, kokiu stebuklingu būdu Dievas pašalino kliūtį.

Neįkanojamas perlas
Senas indas, perlų ieškotojas, negalėjo suvokti, kad išgelbėjimas 
iš nuodėmių yra Dievo dovana. Galiausiai misionieriui pavyko 
suprantamai paaiškinti išgelbėjimo žinią, remiantis nuostabiau-
siu perlu.

Barabas neturi mirti
Velykinė istorija pasakojama žvelgiant iš kitos pozicijos – per 
Barabo mintis.
Misijų pasakojimas pateikia įdomią istoriją apie afrikietį 
berniuką Jabo, vis nepatenkintą, kad reikia sunkiai dirbti. Bet 
tėtis paaiškina, kad kalta nuodėmė, prasidėjusi nuo Adomo 
ir Ievos. Tada Jabo nuolat kaltino Adomą, kuris negalėjo vi-
enintelio įsakymo įvykdyti. Kaip tėtis padėjo suvokti Adomo 
nuodėmę?...
Gyvasis tiltas
Šis pasakojimas remiasi tikra istorija. Gaisrininkas žuvo liep-
snose, bet savo kūnu išgelbėjo žmones. Jis atidavė savo 
gyvybę už kitus, kaip ir Jėzus. Kaip ir Jėzus, jis tapo vieninteliu 
keliu į išgelbėjimą.
Kas tai padarė
Vaikai tampa detektyvais. Jiems reikia įrodyti, kuo daiktas, 
pvz., vinis, siejasi su velykine istorija. Detektyvai nori atrasti, 
kas iš tiesų įvyko, nes ne visada yra taip, kaip atrodo.
Žaidimai, paveikslai, eilutė, darbeliai.

Šventinės programos. Pavasaris

Šventinės programos. Velykos
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Познавать Бога – всё равно что путешествовать, 
идти вместе с Ним. А знаешь ли ты, чего хочет Бог? 
Он хочет, чтобы каждый день ты общался с Ним 
наедине, проводил «тихое время с Богом». Правда, 

правда! Это время, когда ты устраиваешься в 
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самое замечательное то, что каждый день 
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Į kiekvieną šventinę programą įeina kvietimai į šventę, Bibli-
jos eilutės mokymas atmintinai, Biblijos istorija arba pasa-
kojimas, žaidimai, darbeliai, giesmės, vaizdinė priemonės, 
aktyvi veikla vaikams, kt.

Šventinės programos. Ruduo

Palyginimas apie du statytojus
Pasakojama pagal Mato 7,21–27. Vaikai turėtų suprasti, kad tvir-
tas gyvenimo pamatas yra tikėjimas Jėzumi Kristumi.
Ar būsi taikdarys
Per šią šventę mokykime vaikus, kas sukelia konfliktą, kas gera ir 
bloga konfliktuose ir kad krikščionio atsakomybė būti taikdariu.
Nuotykiai miške
Pasakojama apie mergaitę, kurią išgelbėjo iš mirties ir tarno 
išmintis, ir pastoriaus tikėjimas Dievu. Labai daug įdomių rudens 
žaidimų miške. 
Moliūgų varžybos
Moko vaikus būti draugiškus, o krikščionis vaikus – mylėti kitus 
Kristaus meile.
Kotrynos ieškojimo žygis
Pagrindinis mokymo akcentas – Dievas nori, kad Jo Žodis vaikui 
patiktų ir jis Jį suprastų. Pasakojama apie mergaitę Kotryną, kuriai 
nepatiko skaityti Bibliją, ji jos nesuprato. Įterpiamas vaidinimas 
apie Pilypą ir etiopą. Daug papildomų aktyvių priemonių vaika-
ms, raginančių skaityti Bibliją.
Kas atsitiks, jei pasitikėsi Jėzumi Kristumi
Pateikiami 4 rezultatai: tau bus atleista, būsi išteisintas, tapsi Die-
vo vaiku, gausi Šv. Dvasią. Šie punktai aiškinami įterpiant vaidini-
mus, giesmes, bandymus su įvairiais daiktais.  Yra daug darbelių, 
galvosūkių.



Išrinktieji
Stovyklos tema siejasi su žydų tauta. Daugiau nei prieš 5 tūkstančius 
metų Dievas išsirinko vieną žmogų, kurio vardas buvo Abraomas. Iš 
šio žmogaus Dievas išaugino visą tautą – Izraelio (žydų) tautą. Di-
evas ją labai pamilo ir IŠSIRINKO būti Jo tauta. 
Į programą įeina žydų šventės (aprašymas apie jas ir kaip švęsti 
kiekvieną vakarą), misijų pasakojimas „Korė ten Bom“, Biblijos 
pamokėlės „Kas yra Dievas?“ Taip pat pateikiama kiekvienos dienos 
dienotvarkė, darbeliai, žaidimai, pritaikyti prie tos dienos temos.
Faraonų šalyje
6–12 m. vaikai bus archeologais ir tyrinės Egipto architektūrą, 
žmonių veiklą.  Biblijos pamokos apie Juozapą, gyvenusį Egipte. 
Kiekvienos dienos planas, dienos programa su žaidimais, darbeliais, 
egiptietiškais paveikslais, rašmenimis ir kt.
Daugiau nei auksas
5 pasakojimai apie žymius olimpiečius krikščionis. Vaikai dievina 
savo herojus. Tikslas – supažindinti su herojais, kurie į pirmą vietą 
kėlė Dievą. Kiekviena diena suskirstyta pagal sportininko sporto 
šaką, pvz., krepšinis, tinklinis, bėgimas, tenisas. Edukacinė programa 
„Olimpiada”.  Taip pat pateikiamas misijų pasakojimas „Pasaulyje be 
Dievo“. Tai Kristinos Roj pasakojimas apie našlaitį berniuką Martynką.
5 Dievo stebuklai, 5 pasaulio stebuklai
Programa apima 5 dažniausiai užduodamus klausimus apie Dievą: 
„Iš kur žinau, kad Dievas yra?“, „Koks mano gyvenimo tikslas?“, „Kokia 
ateitis manęs laukia?“, kt. Taip pat edukacinė programa apie 5 pas-
aulio stebulus. Stovykla yra tarsi konferencija, skiriama pasaulio ste-
buklams. Misijų pasakojimas „Ti-Fam – burtininko duktė“ kartu su 
spalvotu iliustracijų albumu.

Stovyklų (vasaros) programos
Indėnai
6 dienų plati programa 6–12 m. vaikams. Kas dieną supažindinama 
su tam tikra indėnų veikla, pateikiami indėniški žaidimai, valgiai, 
Biblijos pamoka, susieta su dienos tema, vaikų dienoraštis. Misijų 
pasakojimo spalvoti paveikslai.
Dievui rūpi, kai vaikai liūdi
Programa vadinasi „Tikroji NIEKADA šalis“. „Ar buvai NIEKADA 
šalyje? Įsivaizduok, kad atsidūrei ten, kur labai gražu. Manai, kad 
tokios šalies nėra? Klysti! Ji tikra, nes ją valdo TAS, kuris sako MAN 
NE VIS TIEK...
... kai tau liūdna, nes tavo tėvai pykstasi ar draugas išdavė tave,
... kai tavo draugai verčia tave elgtis blogai.
Ar NIEKADA šalis gali tapti VISADA šalimi?..“ Į programą įeina pasa-
kojimai iš Biblijos, istorija apie berniuką iš vaikų namų, misijų pasa-
kojimas „Hadsonas Teiloras“, darbeliai, spalvoti paveikslai.
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Nuotykiai Kinijoje
Supažindama su Kinijos gamta, išradimais, gyvenimu. Kiekviena 
diena pradedama vaidinimu apie kinų berniuką ir atrastą Bibliją.
Įdomūs kiniški žaidimai, darbeliai, popietės programos. Biblijos 
pamokos apie Jozuę. Dienoraščiai vaikams. 5 dienų pilna programa.
Keliauk su Karaliumi
Transporto bandymų laboratorija, kurioje vaikai susipažins su 
įvairiomis transporto priemonėmis ir kartus su 5 Judo karaliais ke-
liaus po Biblijos pasaulį. 5 dienų pilna programa, į kurią įeina Bibli-
jos pamokos, eilutės, žaidimai, darbeliai, dienoraščiai, kt.
Misija įmanoma
Vaikai tampa agentais ir ieško paslėptų lobių Biblijoje. Biblijos 
pamokos remiasi „Bežode knyga“, kurioje pagal spalvas kalbama 
apie Dievo išgelbėjimą. Žaidimai, veikla, darbo knygos siejasi su 
agentų užduotimis.

Illustrations by
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© Copyright 2005
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Josiah
Lesson 5:

Judo
Karaliai
5 pamoka

JoziJas
Iliustravo:

Evangelistinės priemonės

Geroji naujiena tau.
Laimėk 3:1.
Kaip patekti į dangų iš Lietuvos.
Spalvoti lankstinukai berniukams ir 
mergaitėms. Paprastai, aiškiai pristatoma 
Evangelija.

Evangelijos lankstukas
Vaikams labai patiks, kai jūs lank-
stysite šiuos Evangelijos simbolius 
ir aiškinsite Evangeliją. Tiesiog 
turėkite šį lankstuką visada su 
savimi!

Bežodė knyga
Populiariausia priemonė skelbti 
Evangeliją. Bežodė knyga splavotais 
puslapiais kaip simboliais perteikia 
aiškiai ir suprantamai Evangelijos žinią.



Кnygos vaikams
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Yra darbo lapų su užduotimis!

Vienas iš šių dienų 
žymių Biblijos tyrinėtojų 
pavadino knygą
„Noriu žinoti“ 
„tikra teologija 
vaikams“! Kasdienis 
skaitymas vaikams su-
tiekia plačią biblinių 
temų apžvalgą. 
Klausimai pamąstymui 
ir darbo lapai knygą 
padaro aktualia ir 
įdomia!

Klausimai
Maldos pavyzdys

PamąstymasBiblijos eilutė

Knyga „Noriu žinoti“ 
Kasdieniai skaitiniai vaikams
Ši knyga padės vaikams rasti atsakymus į klausimus apie Dievą 
ir gyvenimą. 
Pirmoji knyga apima 60 kasdienių skaitinių apie Dievą. Kiek-
viena diena pradedama Biblijos eilute, pateikiamas pamąsty-
mas, užduodamas klausimas ir baigiama maldos žodžiais.
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Pažink Karalių!
Evangelistinė knyga, apimanti Jėzaus Kristaus gimimą, 
gyvenimą, mirtį ir prisikėlimą. Pateikiama aiški Evan-
gelijos žinia.
Yra įdėti puslapiai su viktorina ir galimybe susirašinėti 
„Kaip aš galiu gauti laiškus paštu?“

Dievas rūpinasi tavimi!
Biblijos susirašinėjimo kursas, ypač aktualus vaikams, 
sužeistiems emociškai.
10 pamokų. Kiekvienoje pamokoje pateikiama Bibli-
jos istorija, nepaprastas pasakojimas apie tikrą įvykį, 
šiuolaikinio herojaus gyvenimą. Taip pat yra žaidimų ir 
kartojimo klausimų.



Biblijos pamokų kursas perteikia vaikams didžias Šv. Rašto tiesas. 
Interaktyvus mokymosi procesas susieja mokinį su tikinčiu mokytoju, kuris aktyviai padeda vaikui ug-
dyti tikėjimą.

Aiškiai vaikams suprantamos istorijos
„Pašto dėžutės“ pamokos aiškiai vaikams perteikia Evangeliją. Daugeliui vaikų susirašinėjimo kursas – vienintelis 
būdas sužinoti didžias tiesas, užrašytas Dievo Žodyje. 

Įvairiam amžiui
Susirašinėjimo kursas skiriamas įvairaus amžiaus vaikams – patiems mažiausiems 
(4–7 metų) ir vyresniems, net paaugliams. 
Pateikiama Biblijos pamoka, puslapis su užduotimis, eilutė, kurią reikia išmokti 
atmintinai, ir kartojimo klausimai.

Кaip tapti „Pašto dėžutės“ klubo nariu
Norėdami gauti išsamesnę informaciją arba tapti „Pašto dėžutės“ klubo nariu, 
arba gauti kurso pamokėlių, parašykite į VKUD biurą: p.d. 2088, Kaunas-C, LT-
44009, arba el. paštu: ceflietuva@gmail.com (nepamirškite nurodyti tikslaus ad-
reso ir vaiko amžiaus).

„Pašto dėžutės“ 
klubas
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Kiekvieną dieną berniukus ir mergaites užplūsta daugybė informacijos, tūkstančiai 

idėjų. Jiems prieinama beveik visa informacija per žiniasklaidą, kompiuterius.

Ko jie mokosi, ką išgirsta? Ką įsimena? Kodėl neišmokius vaikų to, kas suteiks jų 

gyvenimui prasmę. 

„Vaikų krikščioniško ugdymo draugija“ siūlo platų pasirinkimą kokybiškos 

metodinės medžiagos, turinčios biblinę, evangelinę žinią.

Ši medžiaga padės jums mokyti vaikus. 

… Pagalvokime

Bogdan Bassara
Director of Multimedia
CEF of Europe

Mokykime vaikus

Užsakyti literatūrą galima:
atsiuntus prašymą el. paštu: ceflietuva@gmail.com
VKUD biure: Nemuno g. 16 A, Kaunas
www.vkud.lt


