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´
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Hvað er það besta sem þú getur gefið börnunum þı́num? Þau þarfnast auðvitað
margs, meðal annars ástar þinnar, leiðsagnar og verndar. En það verðmætasta sem
þú getur gefið þeim er þekking á Jehóva og sannleikanum sem er að finna ı́ orði hans,
Biblı́unni. (Jóhannes 17:3) Sú þekking getur hjálpað börnunum að elska Jehóva og
þjóna honum af öllu hjarta, jafnvel frá unga aldri. – Matteus 21:16.

Stuttar kennslustundir og verkefni hafa reynst mörgum foreldrum vel til að
kenna yngstu börnunum. Það er okkur þvı́ mikið ánægjuefni að veita foreldrum hjálp
til þess með útgáfu bæklingsins, Biblı́ustundin mı́n. Hann er hannaður með það fyrir
augum að kenna börnunum á einfaldan hátt. Myndunum og textanum er ætlað að
höfða sérstaklega til barna þriggja ára og yngri. Tillögur að verkefnum fylgja með.
Bæklingurinn Biblı́ustundin mı́n er ekki ætlaður sem leikfang, öllu heldur sem kennslu-
gagn fyrir foreldra til að lesa fyrir börnin sı́n og hvetja til samskipta.

Við erum sannfærðir um að þessi bæklingur muni gagnast vel til að kenna börnun-
um sannleika Biblı́unnar allt „frá blautu barnsbeini“. – 2. Tı́móteusarbréf 3:14, 15.

Bræður ykkar,
stjórnandi ráð Votta Jehóva

Til foreldra



1 OPINBERUNARB
´

OKIN 4:11

Hver skapaði

jörðina?

Hver skapaði

hafið?



VERKEFNI
Lestu fyrir barnið:
Opinberunarbókina 4:11

Láttu barnið benda á:
Stjörnur Tré Sól
Bát Fiska Hús
Sjó Fiðrildi

Kenndu barninu:
Hvað heitir Guð?
Hvar á Jehóva heima?
Hvað skapaði hann?

Hver skapaði þig
og hver skapaði mig? Hver hefur vængi

fiðrildanna
með litum snert?

Jehóva Guð
hefur alla hluti gert.



2 1. M
´

OSEB
´

OK 7:7-10; 8:15-17

Sjáðu dýrin
úr örkinni hans Nóa.

Hver þeirra urra
og hver þeirra kurra?



VERKEFNI
Lestu fyrir barnið:
1. Mósebók 7:7-10; 8:15-17

Láttu barnið benda á:
Björn Hund Fı́l
Gı́raffa Ljón Apa
Svı́n Kind
Sebrahest Regnboga

Kenndu barninu að
herma eftir:
Hundi Ljóni Apa
Svı́ni Lambi

Dýrin öll, bæði
stór og smá,

ı́ örkinni hans Nóa
flóði björguðust frá.



3 1. P
´

ETURSBR
´

EF 3:8

Kári fréttir að vinur
hans sé veikur.

Hann segir: „Aumingja
Hlynur.

´
Eg skrifa honum

lı́nu
svo að hann hressist

pı́nu,



VERKEFNI
Lestu fyrir barnið:
1. Pétursbréf 3:8

Láttu barnið benda á:
Hús Skrifborð Kára
Sól Fugl Tré

Kenndu barninu:
Minnstu á vin sem lı́ður ekki vel
og ræðið hvernig þið getið
uppörvað hann.

þvı́ að ég vil vera
góður
vinur.“

Umhyggja
og góðvild

eru gleðigjafar.



4 POSTULASAGAN 14:17

Dóra er döpur
þvı́ að hún þarf
að vera inni.

Hún bı́ður og vonar að
rigningunni linni.

En allt ı́ einu
fer sólin að skı́na

og Dóra vill leika með
flugvélina sı́na.



VERKEFNI
Lestu fyrir barnið:
Postulasöguna 14:17

Láttu barnið benda á:
Glugga Fugl Dóru
Tré Blóm

Láttu barnið finna:
Marı́ubjöllu Flugvél
Kenndu barninu:
Af hverju bjó Jehóva til rigninguna?

Hún hleypur út
glöð ı́ fasi,

heyrir fuglana syngja
og finnur ilm af grasi.

Dóra hrópar af gleði:
„Nei, sjáðu þetta,

rigningin frá Guði
lætur blómin spretta!“



5 1. ÞESSALON
´
IKUBR

´
EF 5:18

Þegar þið fáið pakka
eða þiggið vinargjöf,

munið þá að þakka
og brosa kát og glöð.



VERKEFNI
Lestu fyrir barnið:
1. Þessalonı́kubréf 5:18

Láttu barnið benda á:
Gjöf Dreng
Hurð Mat

Láttu barnið finna:
Epli Sı́ma
Kenndu barninu:
Af hverju er gott að þakka fyrir sig?

Fyrir allt sem er gert
til að hugsa vel um þig,
þá er það mjög hrósvert

ef þú segir:
„Takk fyrir mig.“



6 S
´

ALMUR 139:14

Horfðu á puttana
og dinglaðu tánum.
Bentu á eyrun
og skelina á hnjánum.



VERKEFNI
Lestu fyrir barnið:
Sálm 139:14

Láttu barnið benda á:
Puttana Tærnar Nefið
Eyrun Munninn

Láttu barnið finna:
Krabba Kisu
Kenndu barninu:
Hver skapaði mig og þig?

Jehóva gaf þér fætur
til að ganga og hoppa.
Finnst þér ekki gaman
að hlaupa og skoppa?

Lı́ttu nú ı́ spegil
og segðu hvað þú sérð.

Erum við ekki af
Jehóva

undursamlega gerð?
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