Idėjos šeimos namų vakaro pamokoms
Tema: Finansus tvarkyti smagu
Giesmė: „Aukojam Tau tik tai, ką gavom iš Tavęs“
(Giesmės, 121: muzika, natos)

Veikla

Vaizdo siužetas (anglų k.): Tapkime išmintingais aprūpintojais
Šiai pamokai reikės brošiūros „Paruoškite visa, kas reikalinga. Šeimos finansai“.
Atspausdinkite arba parūpinkite po kopiją (galima iš anksto užsakyti Store.lds.org svetainėje)
kiekvienam šeimos nariui.
Šeimos narių paklauskite:
•

Kaip manote, ką apie finansų tvarkymą pasakytų Pirmoji Prezidentūra?

Surašykite jų idėjas.
Išdalinkite jiems po brošiūros „Paruoškite visa, kas reikalinga. Šeimos finansai“ kopiją.
Visi kartu perskaitykite žinią iš Pirmosios Prezidentūros. Aptarkite:

•
•

Ką, kalbėdama apie finansus, pataria Pirmoji Prezidentūra?
Kokius palaiminimus jie pažada?

Paskirkite kiekvienam šeimos nariui perskaityti po vieną „Šeimos finansų pagrindų“ dalį ir
apibendrinti savais žodžiais. Paklauskite:
•

Kaip dabar galėtume taikyti šiuos principus?

Pasidalinkite patirtimi, kaip jums pavyko taikyti šiuos principus, ir pakvieskite kitus šeimos
narius pasekti jūsų pavyzdžiu.
Paaiškinkite, jog Viešpats pažadėjo mums, kad, jei laikysimės Jo įsakymų, klestėsime šioje
žemėje. Jis tikisi, kad išteklius, kuriais mus palaimino, naudosime išmintingai.

Vaišės: Blynai su pasukomis ir uogiene

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

125 g miltų,
2 šaukštai cukraus,
1 šaukštelis cinamono,
⅛ šaukštelio muskato,
1 šaukštelis kepimo miltelių,
0,5 šaukštelio maistinės sodos,
½ šaukštelio druskos,
200 ml neriebaus kefyro,
1 šaukštelis vanilės,
1 kiaušinis,
2 šaukštai ištirpinto sviesto,

Ingredientus gerai išmaišykite. Valgomuoju šaukštu liekite blynus ant riebalais suteptos
keptuvės. Kepkite, kol krašteliai taps sausi. Apverskite ir kepkite iki auksinio atspalvio.

Idėjos pamokai mažesniems vaikams
Giesmė: „Duok“, – sakė upeliuks“
(Vaikiškų dainelių knyga, 116: muzika, natos)

Veikla

Iškelkite vieną iš namie esančių daiktų (pavyzdžiui, batų porą) ir paklauskite šeimos narių, ar
žino jo kainą. (Tiksliausiai spėjusį šeimos narį galima apdovanoti skanėstu.)
Šį klausimą pakartokite iškeldami tris-keturis skirtingus daiktus (maisto produktus,
drabužius).
Padėkite šeimos nariams suprasti skirtumą tarp to, ko norime, ir to, ko mums reikia.
Padėkite jiems atsakyti, ar šie daiktai yra tie, kurių mums reikia, ar tiesiog tie, kurių mes
norime:
•
•
•
•
•
•

Maistas
Naujas dviratis (ar kažkas panašaus)
Mokykla
Šeimos atostogos
Automobilis
Namai

•
•

Žaislai
Saldumynai

Atsižvelgdami į vaikų amžių, galite aptarti tokių su pinigais susijusių temų svarbą:
•
•
•
•
•
•

Taupymas daiktams, kurių norime
Gyvenimas be skolų
Dešimtinės mokėjimas iš uždirbtų pinigų
Uždirbtų ir išleidžiamų pinigų apskaita
Išmintingas pirkimas, prieš tai daugiau išsiaiškinus apie prekes, kurias perkame
Pinigų naudojimas pagalbai kitiems (žr. Jokūbo knygos 2:18–19)

Paaiškinkite, jog Viešpats pažadėjo mums, kad, jei laikysimės Jo įsakymų, klestėsime šioje
žemėje. Jis tikisi, kad išteklius, kuriais mus palaimino, naudosime išmintingai.
Papildomas patarimas:
Galite pasižiūrėti vaizdo siužetą „Pirma – svarbiausi dalykai!“ anglų arba rusų kalba.

Idėjos pamokai vyresniems vaikams
Giesmė: „Aukojam Tau tik tai, ką gavom iš Tavęs“
(Giesmės, 121: muzika, natos)

Veikla
Šeimos narius paklauskite, kaip kai kurie įrankiai, skirtingai juos naudojant, gali būti ir
naudingi, ir pavojingi, pavyzdžiui, pelėkautai, plaktukas arba degtukų dėžutė.
Pademonstruokite kelis tokius įrankius (pasiruoškite juos prieš pamoką).
Šeimos nariams parodykite šiek tiek pinigų ir paaiškinkite teigiamas ir neigiamas jų
naudojimo puses.
Aptarkite:
•

Kaip juos galima panaudoti laiminant kitus ir tęsiant Viešpaties darbą?

Padėkite šeimos nariams suprasti skirtumą tarp to, ko norime, ir to, ko mums reikia.
Padėkite jiems atsakyti, ar šie daiktai yra tie, kurių mums reikia, ar tiesiog tie, kurių mes
norime:
•
•
•
•
•

Maistas
Naujas dviratis (ar kažkas panašaus)
Mokykla
Šeimos atostogos
Automobilis

•
•
•

Namai
Žaislai
Saldumynai

Tada galite aptarti tokių su pinigais susijusių temų svarbą:
•
•
•
•
•
•

Taupymas daiktams, kurių norime
Gyvenimas be skolų
Dešimtinės mokėjimas iš uždirbtų pinigų
Uždirbtų ir išleidžiamų pinigų apskaita
Išmintingas pirkimas, prieš tai daugiau išsiaiškinus apie prekes, kurias perkame
Pinigų naudojimas pagalbai kitiems (žr. Jokūbo knygos 2:18–19)

Paaiškinkite, jog Viešpats pažadėjo mums, kad, jei laikysimės Jo įsakymų, klestėsime šioje
žemėje. Jis tikisi, kad išteklius, kuriais mus palaimino, naudosime išmintingai.
Papildomas patarimas:
Galite pasižiūrėti vaizdo siužetą „Pirma – svarbiausi dalykai!“ anglų arba rusų kalba.

