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سخین با مریب:

بســیار حائــز اهمیــت اســت کــه بــه یــاد داشــته باشــیم کــه شــناخت و یادگیــری در دوره هــای مختلــف 
ســنی متفــاوت اســت. یــک نــوزاد و نــوگام تنهــا بــا دیــدن بــا دنیــای اطــراف خــود آشــنا می شــود و کم کــم 
ایــن دنیــا بــرای او معنــا پیــدا می کنــد. در دوره ســنی بعــدی، یــک کــودک نوبــاوه تــازه آمــاده می شــود 
تــا بــا حقایقــی فراتــر از آنچــه کــه در دنیــای اطــراف خــودش اســت آشــنا شــود. در ایــن گــروه ســنی قــوه 
تخیــل کــودک بســیار فعــال اســت و بهتــر می توانــد بــا آنچــه کــه نادیدنــی  اســت ارتبــاط برقــرار کنــد. امــا 
همچنــان شــناخت خــدا بــه عنــوان قدرتــی نادیدنــی بــرای ایــن گــروه بســیار دشــوار اســت. گرچــه یــک 
خردســال ممکــن اســت طوطــی وار آنچــه والدیــن و مربیــان خــود در دعــا می گوینــد را تکــرار کنــد امــا 

هنــوز او بــه درک درســتی از خــدا نرســیده اســت.
در همیــن راســتا در ایــن جلســه نمی خواهیــم مفاهیــم دشــوار الهیاتــی را بــه یــک نوبــاوه تعلیــم دهیــم. 
ــا تخیــات خــود تصویــری از خــدا در ذهــن اش  بنابرایــن ایــن آزادی را بــه خردســال بدهیــد کــه اگــر ب
ســاخت دچــار محکومیــت نشــود، بلکــه اجــازه دهیــد در آزادی بــا ایــن تصویــر ارتبــاط برقــرار کنــد و بــا 

محبــت ایــن خــدا آشــنا شــود.
هــدف ایــن جلســه ایــن اســت کــه خردســاالن بیامــوزد کــه هــر یــک از مــا از زمانــی کــه در رحــم مــادر 
شــکل می گیریــم، خداونــد کــه خالــق ماســت، مــا را عاشــقانه دوســت دارد. ایــن حقیقــت را بــه وضــوح 

می توانیــم در داســتان موســی ببینیــم. ایــن عشــق خــدا بــرای مــا فراتــر از عشــق والدیــن بــه ماســت.
ایــن را بــه وضــوح در زندگــی موســی نیــز شــاهدیم. در داســتان موســی مــا بــا خدایــی آشــنا می شــویم 
کــه خالــق موســی بــود و او را عاشــقانه دوســت داشــت. محبــت و عشــق خــدا فراتــر از محبــت والدیــن 
موســی بــود و در زمانــی کــه والدیــن قــادر بــه محافظــت از کــودک نبودنــد، خــدای خالــق از او محافظــت 

می کــرد. 
ایــن خــدا، خدایــی  اســت کــه دیــروز و امــروز و فــردا همــان اســت. گرچــه داســتان زندگــی مــا بــا داســتان 
موســی متفــاوت اســت، امــا در یــک چیــز نقطــه مشــترک داریــم. همــان خــدا، امــروز مــا را هــم در هــر 
ســنی کــه باشــیم، از هــر جنســیتی کــه باشــیم و در هــر جــای ایــن کــره خاکــی بــه دنیــا بیاییــم عاشــقانه 

دوســت دارد و از مــا مراقبــت می کنــد. 
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آمادگی برای ورود به داستان: 

ایده اول:
عروسک موسی

زمان: ۵ تا ۷ دقیقه

هــدف: خردســال بــا ایــن کار عملــی، خــود از همان ابتدا 
ــاط  ــا شــخصیت موســی ارتب وارد داســتان می شــود و ب

برقــرار می کنــد.
اگــر جلســات شــما مجــازی برگــزار می شــود، لطفــاً از قبــل فایــل 
الگوهــا را بــرای والدیــن ارســال کنیــد و از آن هــا بخواهیــد تصاویــر 
را پرینــت بگیرنــد و وســایل مــورد نیــاز را بــرای خردســال خــود در 

ایــن جلســه آمــاده کننــد.

ــاز: الگــوی عروســک موســی، چســب  وســایل مــورد نی
مایــع، قیچــی، رول دســتمال توالــت.

الگــوی داده شــده را بــرش داده و بــر روی رول دســتمال 
توالــت بچســبانید. دســت ها و وســایل دیگــر را بــر طبــق 

ســلیقه خــود بــه آن اضافــه کنیــد.

ایده دوم: 
بازی معنی اسامی

زمان: ۵ تا ۷ دقیقه

هــدف: بچه هــا در ایــن بــازی می آموزنــد کــه هــر اســمی 
یــک معنــی دارد و خــدا قبــل از هــر کســی اســم آن هــا را 

می دانــد.
توضیحــات: از تمامــی بچه هــا بخواهیــد یــک بــار بــا 
دوستان شــان  بقیــه  بــه  را  خــود  اســم  بلنــد  صــدای 

بگوینــد. 
از آن هــا بپرســید آیــا معنــی اســم خــود را می داننــد؟ 
اجــازه دهیــد کســانی کــه معنــی اســم خــود را می داننــد 

بــه بقیــه هــم بگوینــد.
از کســانی کــه معنــی اســم خــود را نمی داننــد بخواهیــد 
ــی  ــن خــود معن ــا کمــک والدی ــد و ب بعــد از جلســه برون

اســم خــود را پیــدا کننــد.
بــه بچه هــا توضیــح دهیــد خــدا قبــل از هــر کســی اســم 
ما را می داند و ما را به اســم می شناســد، مانند پســری 

بــه اســم موســی کــه تــا مدت هــا اســم نداشــت ولــی خــدا 
از قبــل می دانســت کــه اســم او موســی خواهــد شــد کــه 
بــه معنــی "از آب گرفتــه شــده" بــود. بــا هــم بــه داســتان 
موسی برویم و ببینیم چرا اسم او را موسی گذاشتند؟

وارد شدن به دنیای کتاب مقدس:

ایده اول: 
ویدیو داستان موسی

زمان: ۹ دقیقه

هــدف: بچه هــا از طریــق شــنیدن، داســتان موســی را 
می آموزنــد. 

توضیحــات: بــا اســتفاده از ویدیــو "مگــول"، داســتان 
موســی را بــرای بچه هــا پخــش کنیــد.

لینک "داستان موسی":
)kalameh.com( داستان موسی | کلمه

ایده دوم: 
داستان موسی همراه با ماکت

زمان: ۱۰ دقیقه 

داســتان  و شــنیدن  دیــدن  از طریــق  بچه هــا  هــدف: 
موســی، خــود قســمتی از ایــن داســتان می شــوند و آن 

می آموزنــد. را 
توضیحــات: ممکــن اســت در کانــون شــادی شــما خردســاالنی 
باشــند کــه داســتان موســی را از قبــل شــنیده باشــند، بــرای اینکــه 
ــا  از تکــرار جلوگیــری شــود شــما می توانیــد بــا خالقیــت خــود و ب

کمــک خــود بچه هــا داســتان موســی را بــه تصویــر بکشــید.
از قبــل یــک ماکــت کوچــک بــا اســتفاده از یــک جعبــه 

کفــش درســت کنیــد. 
و  مــادر  ســبد،  همــراه  بــه  موســی  نــوزادی  عروســک 
خواهــر موســی، رود نیــل و بوته هــای اطــراف آن را نیــز 

جداگانــه درســت کنیــد.

https://www.kalameh.com/programepisode/%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C
https://www.kalameh.com/programepisode/%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C
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ماکــت را بــه کاس بیاوریــد و بــه بچه هــا فضــای زندگــی 
موسی را نشان دهید. در طی داستان اشیای مختلف 
ماننــد ســبد و موســی و ... را بــه ماکــت اضافــه کنیــد 
ــرای بچه هــا تعریــف  و داســتان را بــه صــورت خاصــه ب

کنید.
دانلــود  را  شــخصیت ها  الگــوی  فایــل  می توانیــد 
آن هــا  از  ماکــت  ایــن  در  و  بگیریــد  پرینــت  کــرده، 
شــده  کامــل  تصاویــر  )لطفــاً  کنیــد.  اســتفاده 
و  هیجــان  بــا  تــا  ندهیــد  نشــان  بچه هــا  بــه  را 
شــوند.( ســاخته  شــخصیت ها  بیشــتر   کنجــکاوی 

خالصه داستان موسی:
خانواده موسی در سرزمین مصر زندگی می کردند.

فرعــون کــه پادشــاه ســرزمین مصــر بــود دســتور داد تــا 
همــه کــودکان زیــر ۲ ســاالز بیــن برونــد. بــا توجــه بــه این 
دســتور موســی بایــد از بیــن می رفــت چــون تــازه بــه دنیــا 

آمــده بــود.
مــادر موســی بــا ناراحتــی و بــه ناچــار ســبدی از نــی و 
ــر درســت کــرد. او را در آن ســبد گذاشــته و روی  حصی

ــل رهــا کــرد. رود نی
دختــر فرعــون موســی را بــر روی آب در کنــار قصــر خــود 

دیــد و او را بــه سرپرســتی قبــول کــرد.
موســی کــه اصــاً قــرار نبــود زنده بمانــد، در قصر فرعون 

مثل یک شــاهزاده بزرگ شــد. 
خــدا خواســته بــود کــه موســی متولــد شــود و در آن 
شــرایط بــد مصــر زنــده بمانــد زیــرا خــدا موســی را خیلــی 

دوســت داشــت.
بچه هــا  از  رســید  پایــان  بــه  داســتان  اینکــه  از  بعــد 
بخواهیــد در طــی هفتــه آینــده بــا اســتفاده از یــک جعبه 
کفــش و موســی کــه در ابتــدای جلســه درســت کردنــد، 

آن هــا نیــز ماکــت خــود را تکمیــل کننــد.

نتیجه گیری:
بــه بچه هــا توضیــح دهیــد همانطــور کــه خــدا از همــان 
بــود و او را از زمانــی کــه در شــکم  بــا موســی  ابتــدا 
مــادرش بــود دوســت داشــت، همــان خــدا تک تــک مــا 

را نیــز دوســت دارد. 
چــه دختــر باشــیم چــه پســر، چــه کوچــک باشــیم چــه 

بــزرگ، هــر جــا کــه باشــیم و تــوی هــر کشــور و شــهری 
کــه زندگــی می کنیــم، خــدا کــه مــا را خلــق کــرده پــدر 
آســمانی ماســت، مــا را دوســت دارد و از مــا مثــل پــدر یــا 

ــد. ــان مراقبــت می کن مــادری مهرب

کارگاه  اجرایی:
بچه هــا را تشــویق کنیــد از خدایــی کــه پــدر آن هاســت 
کــه  کننــد  تشــکر  دارد  را عاشــقانه دوســت  آن هــا  و 
همیشــه مراقب شــان اســت. از هــر کــدام از بچه هــا 
بخواهیــد اســم های خــود را در اول ایــن جملــه بگذارند و 

تک تــک آن هــا ایــن جملــه را اعــام کننــد: 
مــن ...)اســم کــودک( کوچیکــم و ...)جنســیت(، خــدا 

منــو دوســت داره!
منــو  خــدا  و دختــرم،  رکســانا، کوچیکــم  مــن  مثــال: 

داره. دوســت 
من علیرضا، کوچیکم و پسرم، خدا منو دوست داره.
من ...)اسم کودک(، ...)سن( خدا منو دوست داره!
مثال:  من امیرعلی ۶ سالمه،خدا منو دوست داره.

من سارا ۷ سالمه،خدا منو دوست داره.

در انتها ســرود زیر را برای بچه ها پخش کنید و جلســه 
خود را به اتمام برســانید.

سرود پرستشی : عشقت عمیقه

https://youtu.be/vOXQmiB-a7U
https://www.youtube.com/watch?v=vOXQmiB-a7U&list=PLR8YAgFwRq9drmjJfRwJ22ojxFYir5uCl&index=16
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