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مجموعــه کمــک آموزشــی "کــودکان در کتاب مقــدس"، بــا هــدف درک کــودک از هویــت خــود در خداونــد، طراحــی 
شــده اســت و منابــع مــورد نیــاز، بــرای اداره کــردن جلســات شــما بــا کــودکان، در آن در دســترس اســت.

هدف کمک آموزیش
ــی  کــه در  ــیِ کودکان ــات روحان ــات زندگــی و تجربی ــرار داده شــده اســت، از تجربی ــن مجموعــه ق در دروســی کــه در ای
کتاب مقــدس هســتند اســتفاده شــده اســت. ماننــد: تجربــه کودکــیِ موســی، مســح شــدن داوود بــه عنــوان پادشــاه در 

نونهالــی، تجربــه ســموئیل از شــنیدن صــدای خــدا در کودکــی و ... .
این مجموعه کمک آموزشی، برای دو گروه سنی 4 الی 8 سال و 9 الی 12 سال طراحی شده است.

هــدف ایــن ســری کمــک آموزشــی بــرای خردســاالن در گــروه ســنی 4 الــی 8 ســال، ایــن اســت کــه کــودکان بیاموزنــد 
ــا اینکــه کوچــک هســتند امــا هویــت آن هــا در خداونــد مهــم اســت. آن هــا می آموزنــد کــه در هــر ســنی کــه باشــند  ب
می تواننــد بــا خــدا صحبــت کننــد و صــدای او را بشــنوند، از کارهــای خداونــد بــا دیگــران صحبــت کننــد و هویــت خــود را 

در خداونــد بهتــر بشناســند.
همچنیــن هــدف ایــن ســری کمــک آموزشــی بــرای نونهــاالن، در گــروه ســنی 9 الــی 12 ســال ایــن اســت کــه بــه ســواالتی 
کــه اغلــب در ایــن رده ســنی  بــرای آن هــا بــه وجــود مــی آیــد پاســخ داده شــود، ماننــد: ماننــد: هــدف خــدا از آفرینش من 

چیســت؟ آیــا مــن هــم می توانــم بــا خــدا صحبــت کنــم؟ مــن چطــور می توانــم همــکار خــدا باشــم؟ و ... .
 همچنیــن هــدف ایــن اســت کــه بچه هــا بداننــد در کتــاب مقــدس نیــز کــودکان همســن آن هــا هســتند کــه بــا ســواالت 

و تجربیــات مشــابه آنــان روبــرو بوده انــد، ماننــد: داوود، ســموئیل و ... .
ایــن دروس بــه شــکلی تهیــه شــده اســت تــا هــم مربیــان کانــون شــادی و هــم والدیــن بتواننــد از آن هــا اســتفاده کننــد. 
در ایــن ســری کمــک آموزشــی بــرای هــر قســمت ایده هــای متفاوتــی، بصــورت جداگانــه قــرار داده شــده اســت کــه قابــل 

اجــرا بــرای کار گروهــی و همچنیــن بــرای گروه هــای کوچــک و یــا تــک نفــره مــی باشــد.
ــل اجــرا در جلســات حضــوری و غیرحضــوری  ــا قاب ــزی شــده ت ــه صورتــی برنامه ری همچنیــن ایــن کمــک آموزشــی ها ب

)مجــازی( نیــز باشــند.

روش استفاده از کمک آموزیش
در هــر کمــک آموزشــی تــاش شــده اســت تــا از بخش هــای مختلفــی اســتفاده شــود کــه شــامل آمادگــی بــرای ورود بــه 

داســتان، وارد شــدن بــه دنیــای کتاب مقــدس، نتیجه گیــری و کارگاه اجرایــی اســت.  
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آمادیگ برای ورود به داستان:
ماننــد مقدمــه عمــل می کنــد کــه بچه هــا را بــرای شــروع داســتان کتاب مقــدس آمــاده کــرده و آن هــا را از دنیــای آشــنای 

خــود بــه دنیــای نا آشــنای کتاب مقــدس  می بــرد. 
وارد شدن به دنیای کتاب مقدس:

 تعلیــم داســتان های کتاب مقــدس اســت. در ایــن قســمت بچه هــا بــا اســتفاده از درســت کــردن ماکــت، دیــدن ویدیــو 
یــا بحــث و گفتگــو بــا داســتان های کتاب مقــدس آشــنا می شــوند. اســتفاده هــر چــه بیشــتر از تصاویــر و دخالــت دادن 

خــود بچه هــا در فعالیت هــا، باعــث می شــود آن هــا مطالــب بیشــتری را بخاطــر بســپارند.

نتیجه گریی:
نتیجــه ای اســت کــه از داســتان و آیاتــی کــه در قســمت تعلیــم بیــان شــده اســت گرفتــه می شــود و شــما می توانیــد آن 

را بــا زبــان ســاده بــرای بچه هــا توضیــح دهیــد.
کارگاه اجرایی:

در واقــع بخــش عملــی ای اســت کــه بــه عنــوان مهم تریــن قســمت از تعالیــم، بــه بچه هــا کمــک می کنــد تــا از دنیــای 
ناآشــنای کتاب مقــدس بــه دنیــای آشــنای خــود متصــل شــوند.

"کودک را در رفتن به راهی که درخور اوست تربیت کن،
که تا پیری هم از آن منحرف نخواهد شد."

امثال ۲۲: ۶


