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Katlakalna draudzes svētdienas skolotāji / 2019.gada rudens
Evita (29334858), Gunita (29331965), Dita (26866851), Diāna (28363149). Madara (26735947)
6. oktobris (Pļaujas sv)

13. oktobris
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(varbūt Anita palīdz
ar adventas vainagu)

29. decembris (Eglīte)

Visi skolotāji
+Šie materiāli ir palīdzoši bet ne normatīvi. Ja atrodat, un ziniet ko labāku, tad lietojiet to. Varbūt
tie dod kādas ierosmes. Ja kāds vārds no manām ierosmēm pamudina uz pārdomāt par kādu
tēmu, tad apstājieties pie tās un izvērsiet ar dažādiem palīglīdzekļiem un metodēm.
+http://www.svskola.lv/
+http://www.svetdienasskola.lv/dziesmas
+Var sagatavot par katru tēmu krāsojamos materiālus, ja vajag mazajiem.
+Var vairāk dziesmas dziedāt un iet rotaļās.
+Svarīgi bērnus pieskatīt, kamēr pieaugušie ir dievkalpojumā.

29. septembris. (Lk.
16:19-31)
Ps.146 / Am.6:1a. 4-7/
1.Tim.6:6-19 //
Erceņģeļa Mihaēla un
visu eņģeļu diena
Mt.18:1-11 / Dan.12:1-3 /
Atkl.12:7-11
6. oktobris (Pļauja sv)
(Jņ.4:31-42)
5.Moz.8:7-18 / 1.Tim.
6:6-11 //
Ps.37:1-9 / Hab.1:1-4.
2:1-4 / 2.Tim.1:1-14 / Lk.
17:5-10

Jēzus: ēdien ko jūs nepazīstat. Dievs gādā par visu dzīvo pasaulē.
Kur rodas piens un maize? Tie nerodas veikalā. Pienu ražo gotiņas un maize
izaug uz lauka.
Kas jums vislabāk garšo? (Bērni var sākt uzskaitīt). Vai ziniet, kā tas rodas …
Vai jums kādreiz ir ļoti gribējies ēst? Prasa mammai, virtuvē paņem. Vecāki
strādā, lai būtu naudiņa par ko pirkt ēdienu.
Kāds ēdiens ir dzīvniekiem: (kaķi, suņi, putniņi ..)?
Kāds ēdiens ir zivīm?
Kāds ēdiens ir kokiem un krūmiem?
Dievs par visiem gādā.
Atslēgvārdi: Rūpes, gādība, drošība, tukšs - pilns vēders.
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13. oktobris
(Lk.17:11-19)
Ps.111 / 2.Ķēn.
5:1-3.7-15c / 2.Tim.
2:8-15
Ja 29.septembrī nav
bijusi nodarbība, tad var
ņemt tās dienas tēmu par eņģeļiem.

Jēzus dziedina 10 spitālīgos.
Vai esat kādreiz slimojuši? Vai atceraties kā tas bija? (Galva sāpēja, iesnas,
klepus, temperatūra, vēders sāpēja …)
Ja draugs slims - svarīgi ka viņš mums nepielaiž slimību. Bet kad draugam
paliek labāk, tad ir ļoti labi aiziet pie viņa ciemos. Uzmundrināt viņu, palīdzēt ar
mācībām (ja vienā klasē mācamies), pakavēt laiku, aiznest apelsīnus vai citus
vitamīnus.
Dievs ir radījis mūsu organismu tik gudri, ka tas pats cenšas palikt vesels. Bet ir
arī vajadzīgs arī ārsts un zāles. Jēzus izārstēja šos 10 cilvēkus.
Arī mēs varam Dievam teikt paldies, kad esam izveseļojušies.
Atslēgvārdi: veselība, slimība, ārsts, zāles, pateicība.

20. oktobris (Lk.18:1-8)
Līdzība par atraitni un netaisno tiesnesi. Uzcītība, neatlaidība nes augļus.
Ps.121 / 1.Moz.
Ne viss uzreiz izdodas. Tad ir jāpapūlas: jāmācās, jāmācās, jāmācās; vai
32:22-31 / 2.Tim.3:14-4:5 jāvingrinās vēl un vēl - un izdosies. Kāds pusis nemācēja braukt uz skrituļdēļa.
Dēlis nekāga uz priekšu, viņš krita. Bet bija nolēmis iemācīties. Katru dienu pēc
skolas izmācījās un tūdaļ gāja trennēties. Tā veselu nedēļu un beigās dēlis
viņam klausīja. Līdzīgs stāsts par spēlēšanu uz ģitāras.
Atslēgvārdi: gribasspēks, raksturs, neatlaidība, drosme, uzstājība.
27. oktobris (Lk.18:9-14)
Ps.84:2-8 / Jer.14:7-10 /
2.Tim.4:6-8. 16-18

3. novembris (Lk.
19:1-10)
Ps.32:1-7/ Jes.1:10-18 /
2.Tes.1:1-4. 11-12

Līdzība par farizeju un muitnieku.
Vai esat kādreiz lielījušies? Vai dzirdējušuši kā citi lielās? Kādēļ lielīšanās nav
laba? Nav glīti lielīties ar labākām drēbēm, telefonu, gudrību, draugiem…
Farizejs bija lielīgs, bet muitnieks pazemīgs. Dievam labāk patika pazemīgais.
“Dievs lepnajiem stāv pretīm, bet pazemīgajiem dod savu žēlastību.”
Latviešu sakāmvārdi: “Ja kas par daudz lielās, ļaudis vien smīdina”; “Pats sevi
nelieli, lai liela ļaudis”.
Atslēgvārdi: Lielīšanās, augstprātība, pazemība, līdzjūtība, iejūtība.
Muitnieks Zakhajs (Caķejs).
-Tas ir cilvēks, kas uzkāpa kokā. Kurš no jums ir uzkāpis kokā? Kāpēc jūs
kāpāt? (prieka pēc, pēc āboliem ..) Caķejs uzkāpa kokā, lai varētu pāri visu
galvām redzēt Jēzu. Jēzum apkārt daudz cilvēku un Caķejs no koka skatās.
Ja ir kas svarīgs, tad ir pašam jāpacenšas, lai to redzētu.
-Ja Jēzus pie Tevis ierastos ciemos kā pie Caķeja. Ar ko tu viņu pacienātu? Ko
tu gribētu viņam parādīt? Kādas rotaļas gribētu spēlēt?
Atslēgvārdi: nekaunēties no saviem draugiem, aizstāvēt savu pārliecību, Jēzus
ciemos

10. novembris (Lk.
20:27-38)

Saduķeji izjautā Jēzu par augšāmcelšanos. Kad cilvēks nomirs, tad notiek
bēres. Vai esat bijuši bērēs? Radinieki un draugi sapulcējas un un ieliek cilvēku
kapā. Mirušais nejūt ne aukstumu ne karstumu, jo viņa dzīvība ir pie Dieva.
Ps.17:1-9 / Īj.19:23-27a / Jēzus sacīja, ka mirušie, kas augšāmcelsies būs līdzīgi eņģeļiem. Mēs eņģeļus
2.Tes.2:1-5. 13-17
parasti neredzam. Grāmatās viņus zīmē kā cilvēkus ar lieliem spārniem.
Ja vectētiņš vai vecmāmiņa ir miruši, tad zināsim, ka viņi nav izzuduši, bet ir pie
Dieva. Kādreiz, pēc ilga laika mēs varēsim viņus satikt.
Atslēgvārdi: Dzīvība, nāve, augšāmcelšanās. Dievs nav mirušo, bet dzīvo
Dievs. 29.septembra
17. novembris (Latvija)
(Mt.20:25-28)
Jes.26:1b-4 / Ef.6:10-19
(Lk.21:5-19)
Ps.98 / Mal.3:19-20a /
2.Tes.3:6-13

Latvijas neatkarība 101.
Paldies Dievam par Latviju!
1918.g.18.nov.tika deklarēta Latvijas Republika. Latvijas dzimšanas diena.
Nacionālajā teātrī vakarā 19:30. Dziedāja himnu. Bet priekšā bija vēl jāizcīna
brīvības cīņas.
Ko nozīmē būt par latvieti? Mūsu vērtības: valoda, tautas dziesmas, dziesmu,
deju svētki, zeme un tās robežas, kristietība … kas vēl?
Atslēgvārdi: Tauta, patriotisms, Dieva svētība tautā.
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24. novembris (Mūžības Jēzus apsola paradīzi. Var izmantot tikai Lk.23:42-43. Krusta ciešanu stāsts
svētdiena), (Lk.23:33-43) var maziem bērniem būt vēl nepiemērots. Par to varētu runāt no pamatskolas
vidus (Es domāju). Kad cilvēks nomirst (un parasti tie ir ļoti veci un slimi cilvēki),
Ps.46 / Jer.23:1-6 / Kol.
tad viņus apglabā kapos. Vai esat bijuši kapos? Kapa kopiņa, krusts,
1:11-20
piemineklis, puķes. Varbūt esat palīdzējuši vecmāmiņai sakopt kādu kapiņu. Ar
grābekli sagrābt skujiņas. Kapos nemēdz skaļi trokšņot, skraidīt, vai kaut ko
ņemt no kapiem uz mājām, jo tā mēs parādam cieņu nomirušiem un
apglabātajiem.
Nomirušais ķermenis tiek apglabāts kapā, bet dvēsele dodas pie Jēzus. Jēzus
sacīja - šodien tu būsi ar mani paradīzē. Mēs nezinam tieši kā tur ir, bet zinām,
ka tur ir labi un visi cilvēki vēlās tu kādreiz nonākt.
Atslēgvārdi: Nomiršana, dvēsele, paradīze, mūžīga dzīvība.
1.decembris (1.Advents)
(Mt.24:36-44 / Mt.
21:25-33)
Ps.122 / Jes.2:1-5 /
Rom.13:11-14

8. decembris
(2.Advents), (Mt.3:1-12)
Ps.72:1-7,18-19 / Jes.
11:1-10 / Rom.15:4-13

15. decembris
(3.Advents), (Mt.11:2-11)
Ps.146:5-10 / Jes.
35:1-10 / Jk.5:7-10

Advents. Man šķiet, ka neviena no rakstu vietām nav īsti piemērota bērniem.
Varbūt var par diviem dēliem un to cik pareizi ir paklausīt vecākiem, bet tas nav
gluži par adventu. Es ieteiktu akcentu likt uz Adventu, adventa vainagu. Vēlreiz
pastāstīt par ziemassvētkiem, kad ne tikai saņemam dāvanas, bet kad svinam
Jēzus piedzimšanu. Advents nozīmē, ka Ziemassvētki sāk tuvoties un mēs
viņus sākam gaidīt. Var pārrunāt ko bērni atceras no Ziemassvētku stāstiem:
Marija, eņģeļi, ganiņi, austrumu gudrie, silīte …
Kā mēs varam savās sirsniņās gaidīt Ziemassvētkus?
Atslēgvārdi: Gaidīšana, gatavošanās, svētki, Jēzus piedzimšana.
Jānis Kristītājs- grēknožēla. Atgriešanās no grēkiem. Grēks ir kaut kas slikts,
ko esam izdarījuši. 10 baušļi pasaka kas ir grēks.
Piemēram: samelot, kādam darīt pāri, nozagt …
Jānis saka: Ja esat sagrēkojuši, tad lūdziet, lai Dievs piedod un apņemieties tā
vairs nedarīt. Vēl ir svarīgi arī cilvēkam lūgt piedošanu, ja esam ko sliktu viņam
izdarījuši.
Dievs ir labs, viņš negrib dusmoties, bet grib piedot. Bet Dievs grib, lai mēs
nedarām sliktu.
2.Atdvents - mēs gaidām Jēzus piedzimšanas svētkus un izlūgušies piedošanu
par visu slikto. Kad Dievs piedod, tad dvēsele kļūst viegla kā pūciņa un sāk
lēkāt no prieka.
Atslēgvārdi: Grēksūdze, tīrība, piedošana
Jēzus pazīst Jāni Kristītāju. Jēzus pazīst ikvienu cilvēku, Arī katru no jums
un mani. Viņš zina, ko es domāju, jūtu, par ko satraucos, no kā baidos, kas
man patīk. Dievs mūsu vietā nedara to, kas mums pašiem ir jāizdara. Jēzus
mūsu vietā neizmācās, viņš mūsu vietā neveic mājas darbiņus, bet Jēzus dod
savu svētību, ja mēs darām ko labu un pareizu.
Līdzīgi kā mēs pazīstam savus draugus, tā Jēzus pazīst arī mūs un vēlās lai
arī mēs būtu viņa draugi.
3.Advents - priecāšanās par Ziemassvētkiem kā par labu draugu, kurš drīzi
atbrauks ciemos. Ziemassvētki - Jēzus piedzimšanas svētki.
Atslēgvārdi: draudzība, pazīšana, prieks, sagaidīšana.

22. decembris
Jēzus piedzimšana. Tā kā Ziemassvētkos svētdienas skolas nav, tad
(4.Advents), (Mt.1:18-25) Ziemassvētku stāstu var pārrunāt šajā reizē. Var paskaidrot eglītes rotājumus:
āboli - grēkā krišanu, zvaigzne egles galā - Betlēmes zvaigzne, dāvanas zem
Ps.80:1-7,17-19 / Jes.
eglītes - Dieva lielāko dāvanu - Jēzu, citu iekārto dekoru nozīmi īsti nezinu.
7:10-16 / Rm.1:1-7
Varbūt varat kur atrast kādu kristīgu skaidrojumu. Eglītes augšējie zari parasti
veido krusta formu.
Var vienkāršoti atstāstīt Ziemassvētku stāstu.
Jēzus piedzima, lai mūsu grēki tiktu piedoti, lai mēs varētu būt draugi ar Dievu
un iemantot mūžīgo dzīvību.
Atslēgvārdi: Piedzimšana, bērns, svētki.
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29. decembris (Eglīte),
(Lk.2:41-52)
Ps.148 / 1.Sam.
2:18-20.26 / Kol.3:12-17

Sviņības pie eglītes
Jēzus bērnība. Var likt akcentu uz 51-52.p. Jēzus paklausīgs vecākiem un
pieauga gudrībā un augumā.
Kas jums jādara, lai izaugtu lieli? Ne tikai augumā bet arī gudrībā. Jāmācās,
jāklausa vecākiem, skolotājiem. Jāmācās arī Bībeles vārdi, jāmācās lūgt
Dievu ..
Ko jūs gribētu Jaunajā gadā. Ko jūs novēlētu tētim un mamai jaunajā gadā (Var
tasīt novēlējumu vecākiem, bet varbūt to labāk nevajag).
Var arī izlaist lielu mācīšanos un kavēties kādās rotaļās un eglītes svinībās.

Iespējamā bērnu svētbrīža kārtība:
1.Nolasām rakstu vietu. Bībeles vai bērnu Bībeles versijā. atrodam, kas bērniem ir piemērots.
3-5min. pastāsta vienkāršiem saviem vārdiem, par ko stāstīja šī rakstu vieta.
2.Kopīga dziesmiņa (ja iespējams)
3.Paskaidrojums par lūgšanu. (Mēs lūdzam ne vien par sevi, bet par tēti mammu, brāļiem, visu
ģimeni, par draugiem. Lūdzam par tiem, kuriem iet slikti, kuri slimi un bēdīgi. Lai viņiem būtu labāk
un vieglāk un priecīgāk.
4.Visi uz celīšiem pie altāra (Ozolkalnos). (var katru reizi atkārtot vienu lūgšanu+mūsu Tēvs. Vai
saviem vārdiem+mūsu Tēvs)
“Labais Dievs, paldies, ka Tu sargāji mūs pagājušajā nedēļā. Palīdzi, lai šajā nedēļā mēs klausītu
Tavai balsij un staigātu Tavos ceļos.
Ļauj, lai šī jaunā nedēļa būtu priecīga manai ģimenei, tētim un mammai. Tavu prieku dāvā gan
laukiem, gan pilsētām un palīdzi slimajiem, jo Tavs spēks ir liels! Mums visiem Tavu prieku dod, lai
tie, kuri bēdīgi var atkal pasmaidīt.
Paldies, ka Tu dod mums tik daudz, par ko varam priecāties. Īpaši pateicos Tev par…..
Palīdzi, lai prieks mums paliktu pāri arī priekš citiem”
Mūsu Tēvs …”
Svētības vārdi
5.Praktiskā nodarbība. Zīmēšana, spēles u.tml.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Ja paliek pāri laiks, var izmantot projektoru un skatīties kādas kristīgas multfilmas. Tomēr vārda
lasījumam un lūgšanai kaut kādā formā vajadzētu būt katrā nodarbībā.
Internets Ozolkalnos
Slēpts Name: Atbalsts
Wpa2 Parole: janisAtbalsts2014
meklēt YouTube: kristīgas multfilmas

