
Yesusku Baik



Anak-anak mengetahui dan menyadari pentingnya 

bersyukur atas anugerah yang diberikan Allah

Yesusku Baik01

Anak-anak menyadari tanggungjawab untuk 

menggunakan, memanfaatkan, menjaga dan merawat 

hadiah/barang yang diberikan  kepada mereka 

Tercyduk oleh Yesus02

Anak-anak mengetahui dan membiasakan diri untuk 

meneruskan berkat dan anugerah yang dimiliki kepada 

sesamanya

Bisa karena biasa (B-ajalah)03

Anak-anak dapat mewujudkan niatnya untuk berbagi dan 

secara nyata menjadi berkat dalam kehidupan sehari-

hari

(MJN) Misioner Jaman Now04

BAHAN 

APP

2020



Alur Proses pertemuan APP SD 1-3

Lagu 

Pembuka Doa 

Pembuka

Mendalami 

pengalaman 

hidup

Pengantar Pengalaman 

Hidup
Bacaan 

Kitab Suci

Mendalami 

Kitab Suci Kegiatan/

aktivitas
Perutusan 

Misioner

Peneguhan Bapa Kami Doa Masa 

Prapaskah

Lagu 

Penutup



Pertemuan 1



Yesusku Baik



Kejadian 2: 15-17



1. Bersyukur punya teman
2. Bersyukur indahnya ciptaan Tuhan
3. Bersyukur dengan peristiwa yang

dialami
4. Bersyukur atas makanan yang

disantap
5. Bersyukur atas kemampuan yang

dimiliki
6. Bersyukur atas karya seni yang bisa

dilakukan
7. Bersyukur atas budaya
8. Bersyukur bisa menghirup udara
9. bersyukur masih bisa bermain
10.Bersyukur atas keluarga yang dimiliki
11.Bersyukur memiliki alam yang indah
12.Menyebutkan apapun yang disyukuri

anak-anak Belajar mengenal hal-hal 

yang bisa disyukuri



Pen guhan



Kegiatan membuat kotak syukur

Kotak syukur ini difungsikan dibawa pulang oleh anak-anak dimana setiap 

anak menuliskan doa syukur aau kalimat syukur yang dimasukkan ke kotak 

setelah memasukkan niat, anak-anak juga diajak untuk melaksanakan doa 

syukur yang tertera setiap kali mereka memasukkan niat mereka di dalam 

kotak.



https://3.bp.blogspot.com/-vja3yFiG-tM/XEnFJKmQGiI/AAAAAAAAc24/HRbT20GqbpsByzch34X83GnRxexp2_k1QCLcBGAs/s1600/03.jpg


Tercyduk
oleh 

Yesus

Pertemuan 2



Seperti Donat



Aku lupa ......



Pengalaman Hidup

Baca  pesan 

misi YESUS
Jangan 

lupa ulangi

Harus 

disebutkan

Jangan 

disebutkan

Selamat bermain 

dengan gembira

Kartu Tercyduk

Yesus selalu mengingatkan 

TUGAS dan 

tanggungjawab kita untuk  

merawat dan menjaga 

hadiah  yang sudah 

diberikan, seringkali kita 

gagal atau tercyduk 

melalaikan tugas kita





LAMPION YESUSKU BAIK

Jumlah baju yang 

dilipat :

Merapikan kasur

Menghemat 

penggunaan air

Allah yang Maharahim, aku menyesal 

atas dosa-dosaku. Aku sungguh patut 

Engkau hukum, terutama karena aku 

telah tidak setia kepada Engkau yang 

maha pengasih dan mahabaik bagiku.

Aku benci akan segala dosaku, dan 

berjanji dengan pertolongan rahmat-

Mu hendak memperbaiki hidupku dan 

tidak akan berbuat dosa lagi. Allah 

yang Mahamurah, ampunilah aku, 

orang berdosa. 

Amin

MENCOBA 

MERAWAT 

BARANG 

YANG 

DIMILIKI







03.00 – 03.30 Mandi / Persiapan Pribadi

04.00 - 06.30 Berangkat menuju KBI

06.30 -07.15 Sarapan

07.15-08.00 Persiapan Perayaan Ekaristi

08.00-09.30 Perayaan Ekaristis

09.30-10.00 Prepare

10.00-12.00

Sesi :

Seminar Orang Tua

BIA Besar

BIA Kecil

KSK

12.00-12.30 Makan Siang

12.30-12.45 Semua Peserta Berkumpul Ke Aula 

12.45-13.45 Talkshow

13.45-14.00 Sayonara dan Pengumuman Doorprize





Masak bubur Ayam

1. Setiap anak 

mendapatkan 1 bahan 

untuk membuat bubur 

ayam, hanya 1 bahan 

saja

2. Minta anak-anak untuk 

membuat bubur ayam 

komplit, dimana mereka 

harus menemukan bahan 

bubur ayam sebanyak-

banyaknya yang berbeda

3. Angkat jari apabila 

sudah menemukan 

bahan-bahan bubur ayam 

komplit. 

4.Minta mangkoknya 

kepada kakak 

pendamping kalau 

sudah lengkap. 

BERBAGI BERKAT



Yuk berbagi berkat

Lukas 12 : 13-21

Permainan bubur ayam mengajak anak-anka 

untuk belajar berbagi berkat yang dimiliki, 

dalam bacaan Injil anak-anak juga diajak 

untuk menjaga relasi dengan sesama agar 

bisa bersama-sama saling berbagi dan 

menjaga Anugerah yang diberikan oleh Allah. 



Aktivitas Kegiatan



Perutusan Misioner

Tabel pengeluaran 

uang saku

Senin Selasa

Rabu Kamis



Siapa Bintang –

Bintang 

Misioner???

SAYAAA



Berkatku, berkatmu, berkat untuk kita semua



Lukas 16 : 10-13



Membuat boks hati Yesus

Boks hati mengajak anak-anak 

untuk belajar setia melakukan hal 

kecil, hal-hal misi sederhana yang 

bisa mereka lakukan sehari-hari





THANK YOU



Kecil-kecil badanku kecil



Klap, kip, klap, klip

Bintang di langit

Klap, kip, klap, klip

Terang Sinarnya

Klap, kip, klap, klip

Indah Kasihnya, Ku Mau jadi 

sang bintang

Bagi Gereja, keluarga, dan 

sesama bawa Sukacita-Nya 

Berseri terang, berbagi kasih. 

AKU SANG BINTANG 

MISIONER


