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گروه سنی 12-8 :سال
تعلیم :مجوسیان در انتظار مسیحا بودند ،این هدف آنها بود و این هدف به آنها کمک کرد تا با پشتکار به
تحقیقات خودشان ادامه دادند و دست از کار نکشیدند و وقتی ستاره را در آسمان دیدند ،با استقامت و پشتکار
سفر طوالنی را طی کردند ،ناامید نشدند و در نهایت به هدف خود رسیدند.
کاربرد :من هم میتوانم با پشتکار در این سفر روحانی به مقصد برسم.
منبع :متی ( ۱۲ -۱ :۲آیه کلیدی متی « ۹ :۲تا سرانجام»)
آیه حفظی برای کل مجموعه :امثال  ۵ :۳و ۶

🔹
🔹 🔹در جعبه ،دو پاکت قرار دارد.
🔸🔸در پاکت شماره  ،۱اسم ایستگاه نوشته شده است :همدان.
🔸🔸در پاکت شماره  ،۲یک پازل قرار دارد.
🔹 🔹پــازل بــا طــرح یــک ســتاره ســاخته شــده اســت و شــامل هفــت تکــه میباشــد.

مقدمه:

🔹

🔹بر اساس اکثریت آرا ،جعبه مورد نظر را باز کنید.

🔹از یــک روز قبــل بــه بچههــا یــادآوری کنیــد کــه حتمــا ً بــا کولهپشــتیها و یــا
چمدانهایشــان بــه جلســه بیاینــد و یادشــان نــرود کــه حتمــا ً پاسپورتشــان را
همــراه داشــته باشــند.

🔹

🔹هــر یــک از بچههــا پاسپورتهایشــان را بــه بقیــه کالس نشــان دهنــد (بچههــا

🔹

🔹از چنــد داوطلــب بخواهیــم جــواب بعضــی از چالشهــای پــروژه هفتــه گذشــته را

روی هــر یــک از تکههــای پــازل یــک راهنمــا بــرای پیــدا کــردن حــرف پشــت آن

تکــه نوشــته شــده اســت .امــا چالــش اصلــی ایــن پــازل تکــه ناشــناس اســت کــه

تشــویق میشــوند و میتواننــد از کارهــای همدیگــر ایــده بگیرنــد).

در نهایــت کمــک میکنــد کلمــه رمــز ســاخته شــود .بچههــا در قســمت کاربــرد

بایــد ایــن تکــه را پیــدا کننــد.

بــا بقیــه در میــان بگذارنــد .بــرای مثــال:

🔸لیســتی کــه از  ۱۰وســیله ضــروری بــرای ســفر آمــاده کردهایــد را بــا بقیــه در

🔸

🔸مردم شهر بیتلحم در زمان عیسی به چه زبانی صحبت میکردند؟

🔸

🔸

🔸مــن ســومین حــرف از حــروف الفبــا هســتم :پ جــواب درســت اســت کــه

پشــت تکــه پــازل نوشــته شــده اســت.

میــان بگذاریــد.

🔹

🔸

🔸مــن اولیــن حــرف از یکــی از وعدههــای غذایــی هســتم :ش جــواب درســت

اســت کــه پشــت تکــه پــازل نوشــته شــده اســت.

🔹بــه بچههــا توضیــح دهیــد کــه هفتــه گذشــته در ایســتگاه ناصــره توقــف داشــتیم

🔸

🔸مــن اولیــن حــرف از یــک میــوه تابســتانی هســتم کــه از  ۸حــرف تشــکیل

و بعــد همســفر یوســف شــدیم .از بچههــا بپرســید کــه بــه بیــاد دارنــد کــه یوســف

شــده اســت :ت (توتفرنگــی) جــواب درســت اســت.

چــه توشـهای بــرای ســفرش بــه همــراه داشــت؟ پاســخ درســت :شــجاعت.

🔸

🔸هنــوز مــرا نمیشناســی ،بعــد از داســتان کتابمقــدس ســعی کــن مــرا پیــدا

کنــی.

🔸

🔸اگــر از آخــر حــروف الفبــای فارســی را بشــماری مــن ســی و دومیــن حــرف

بازی دومین ایستگاه

🔹

هســتم :الــف جــواب درســت اســت.

🔹بــه بچههــا یــادآوری کنیــد کــه همانطــور کــه از هفتــه قبــل دیدیــم ،مــا همگــی در

🔸

🔸در جملــه چالشــی روز چهــارم از هفتــه گذشــته ،مــن چهــار بــار تکــرار شــده

یــک ســفر هســتیم ،ســفری بــه بیتلحــم .در طــی ایــن ســفر ،هــر هفتــه در یــک

بــودم :ر جــواب درســت اســت.

ایســتگاه توقــف میکنیــم .االن نوبــت آن رســیده اســت کــه ببینیــم ایــن هفتــه

🔹

قــرار اســت در کــدام ایســتگاه توقــف کنیــم.

🔹ســه جعبــه هفتــه گذشــته را بــه بچههــا نشــان دهیــد و بخواهیــد کــه شــماره جعبــه
مــورد نظرشــان را بــر روی کاغــذی یادداشــت کننــد و در ظرفــی کــه روی میــز
گذاشــته شــده اســت بندازنــد.

در صورتی که جلسه از طریق اینترنت برگزار میشود رأیگیری را میتوانید بهصورت چت برگزار کنید
و یا از قبل فرم نظرسنجی آماده کنید و چند دقیقه وقت دهید تا بچهها رأیگیری کنند.
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🔹

داستان کتابمقدس

🔹

🔹بــه بچههــا توضیــح دهیــد کــه همانطــور کــه دیدیــم ایســتگاه امــروز در شــهر

🔹

🔹بــه بچههــا توضیــح دهیــد کــه همســفرهای امــروز مــا ســه مــرد حکیــم هســتند.

همــدان اســت .بــر روی نقشــه بــا بچههــا همــدان را پیــدا کنیــد.

بقیــه در میــان بگذارنــد .در نهایــت خودتــان جــواب درســت را اعــام کنیــد .و از همیــن

مجوســیان را بــه بچههــا معرفــی کنیــد و بــه بچههــا توضیــح دهیــد کــه ایســتگاه

طریــق داســتان را بــر اســاس متــی ( ۱۲ -۱ :۲آیــه کلیــدی متــی « ۹ :۲تــا ســرانجام»)

تعریــف کنیــد.

یــا در برخــی ترجمههــا مجوســیان ،از نــژاد مادیــان و ایرانیــان قدیــم بودنــد .آنــان

نکاتی را که در زیر در اختیار شما میگذاریم برای اطالعات شخصی خود مربی میباشد .اما دقت

مــردان حکیمــی بودنــد کــه بــه علــوم بســیاری از جملــه ستارهشناســی واقــف

شود که به زبان ساده این تعالیم در داستان گنجانده شود:

بودنــد .بــر همیــن اســناد شــهری کــه انتخــاب کردیــم همــدان اســت کــه زمانــی

مغان (یا همان مجوسیان) مردانی غیریهودی بودند و از شرق ،و به احتمال زیاد از سرزمین داریوش

پایتخــت ایــران و مرکــز تمــدن و علــم و دانــش بــود.

میآمدند .این مردان ،طبعا ً با کتب یهودیان و نبوتهایی که در قرون گذشته در مورد آمدن مسیحای
موعود شده بود آشنایی داشتند (اعداد :۲۴ ،۱۷دانیال :۷ ،۲۷دانیال :۶ ،۲۸ -۲۶اشعیا :۶۰ ۵و )۶

با همسفر این ایستگاه بیشتر آشنا شویم:

و انتظار او را میکشیدند .به همین جهت ،به هنگام تولد عیسی ستارۀ او را شناختند و دانستند که

🔹در صورتــی کــه تعــداد بچههــا زیــاد اســت ،آنهــا را بــه دو گــروه تقســیم کنیــد .بــه

این نبوتها به انجام رسیده است.

هــر گــروه بــه تعــداد مســاوی ســؤاالتی بدهیــد و بخواهیــد کــه هــر گــروه بــه همــراه
اعضــای گروهــش جــواب ســؤاالت را پیــدا کننــد .کنــار هــر گــروه یــک کمکمربــی

هــم بایــد باشــد .مربیــان بایــد بــه بچههــا کمــک کننــد تــا جوابهــا را پیــدا کننــد.
امــا از قبــل بــه آنهــا بگوییــد کــه نگــران نباشــند اگــر نتوانســتند جوابهــای صــد در

صــد را پیــدا کننــد ،چــون زمانــی کــه وقــت تمــام شــد ،همــه بــا هــم بــه جوابهــا

🔹

🔸
🔸🔸چه چیزی مغان را به بیتلحم هدایت کرد؟
🔸🔸مغان چه چیزهایی را با خود به سفر بردند؟
🔸🔸تخمین بزنید که سفر مغان چقدر طول کشید؟

🔸مغان (مجوسیان) چطور درباره تولد عیسی شنیده بودند؟

بــه اتــاق اصلــی برگردیــد و از ســرگروهها بخواهیــد جوابهایــی کــه پیــدا کردنــد را بــا

امــروز مــا یــک ایســتگاه خیالــی اســت .در هیــچ جــا نیامــد ه اســت کــه مجوســیان
دقیقــا ً از کجــا سفرشــان را شــروع کردهانــد .امــا همانطــور کــه میدانیــم مغــان

🔹

🔹سؤاالت:

نــگاه خواهیــم کــرد.

🔹

🔹از بچههــا بخواهیــد یــک لیســت از وســایلی کــه مجوســیان در طــی ســفر بــا خــود

🔹

🔹جــواب درســت :عــاوه بــر وســایل اولیــه ســفر از قبیــل آب و غــذای کافــی،

داشــتند تهیــه کننــد:

مجوســیان بــا خــود هدایایــی بــرای عیســی داشــتند تــا از ایــن طریــق احتــرام
و شــادی خــود را بــه عیســی تقدیــم کننــد .امــا مهمتــر از همــه ایــن وســایل

🔹

مجوســیان پشــتکار را بهعنــوان توشــه همــراه خــود داشــتند .آنهــا در نتیجــه صبــر

در صورتی که از طریق آنالین جلسه را برگزار میکنید میتوانید بچهها را به همراه یک مربی به دو

و ناامیــد نشــدن ،ســرانجام توانســتند ســتاره بیتلحــم را در آســمان ببیننــد،

اتاق مجازی بفرستید.

پــس میدانســتند بــرای ادامــه راه نیــز بایــد ســختکوش ،صبــور و شــجاع باشــند.

🔹
🔹 🔹یک بار سؤاالت را با همه در میان بگذارید و بعد مسابقه را شروع کنید.
🔹زمان تعیین شده برای یافتن جوابها ۴ :دقیقه ( ۱دقیقه برای هر سؤال)
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کاربرد

🔹

🔹زمــان پیــدا کــردن کلمــه رمــز میباشــد .تکههــای پــازل را کنــار هــم قــرار دهیــد
تــا شــکل یــک ســتاره شــود .بهترتیــب یــک بــار دیگــر جوابهــای درســت را مــرور

🔹

🔹از بچههــا بپرســید کــه ســختترین کاری کــه تــا بــه حــال بایــد انجــام دادهانــد چــه

🔹

🔹بــه بچههــا توضیــح دهیــد کــه امــروز میخواهیــم یــک کار ســخت بــا هــم انجــام

بــوده اســت؟

دهیــم .هــر یــک از بچههــا بایســتی یــک کاغــذ و مــداد رنگــی بــا خــود داشــته

باشــند .از بچههــا بخواهیــد کــه بــر روی صندلــی بنشــینند و کاغــذ را زیــر پایشــان

کنیــد:

🔸

بگذارنــد.

🔸مــن ســومین حــرف از حــروف الفبــا هســتم :پ جــواب درســت اســت کــه

(در صورتی که جلسه ساختمانی برگزاری میشود ،در ابتدا از بچهها بخواهید که کفش و

پشــت تکــه پــازل نوشــته شــده اســت.

🔸

🔸مــن اولیــن حــرف از یکــی از وعدههــای غذایــی هســتم :ش جــواب درســت

اســت کــه پشــت تکــه پــازل نوشــته شــده اســت.

🔸

🔸مــن اولیــن حــرف از یــک میــوه تابســتانی هســتم کــه از  ۸حــرف تشــکیل

شــده اســت :ت (توتفرنگــی) جــواب درســت اســت.

🔸

🔸هنــوز مــرا نمیشناســی ،بعــد از داســتان کتابمقــدس ســعی کــن مــرا پیــدا

جورابهایشان را در بیاورند).

🔹

🔹بــه بچههــا روش کشــیدن یــک شــتر را تعلیــم دهیــد .بعــد بــه آنهــا توضیــح دهیــد

🔹

🔹بچههــا بایــد ســعی کنــن تــا مــداد رنگــی را الی انگشــت پایشــان بگذارنــد و بــا

کــه قــرار اســت امــروز بجــای اســتفاده از دســت ،بــا پاهایمــان نقاشــی بکشــیم.

پایشــان نقاشــی یــک شــتر را بــر روی کاغــذ بکشــند .بــه احتمــال زیــاد ایــن کار
خیلــی بــرای آنهــا ســخت خواهــد بــود ،امــا بایــد آنقــدر تــاش کننــد تــا موفــق

کنــی.

🔸

شــوند .موســیقی هیجانانگیــزی را پخــش کنیــد .توصیــه میکنیــم کــه خــود شــما

🔸اگــر از آخــر حــروف الفبــای فارســی را بشــماری مــن ســی و دومیــن حــرف

هســتم :الــف جــواب درســت اســت.

🔹

🔸

🔸در جملــه چالشــی روز چهــارم از هفتــه گذشــته ،مــن چهــار بــار تکــرار شــده

بــودم :ر جــواب درســت اســت.

هــم در ایــن چالــش شــرکت کنیــد.

🔹از بچههــا بخواهیــد کــه نقاشیهایشــان را بــه کالس نشــان دهنــد .بــه احتمــال
زیــاد ،اکثــر نقاشــیها تمیــز نیســت .بــه بچههــا توضیــح دهیــد کــه آفریــن کــه

🔹

🔹کلمه رمز :لغت زیر را تکمیل کنید.

همــه بــه هدفشــان کــه کشــیدن یــک شــتر بــود رســیدند ،امــا شــاید اگــر بــا دســت

پ

ر

ایــن اســت کــه بچههــا بــا وجــود ســختی کار ،تمــام تــاش خــود را کردنــد تــا بــه

🔹

ش

ت

ا

میکشــیدند میتوانســتند شــتر تمیــز و زیبایــی تحویــل دهنــد ،امــا در اینجــا مهــم
هــدف برســند و ایــن تــاش مهــم بــود .بچههــا اینگونــه مفهــوم تــاش و پشــتکار
را عملــی یــاد میگیرنــد.

🔹از بچهها بپرسید که آیا میدانند پشتکار به چه معناست؟

🔸

🔸پشتکار یعنی کاری را با وجود سختی و موانع ،تا به آخر ادامه دادن!

نتیجهگیری

🔹

خدا به دنبال موفقیت ما نیست ،بلکه تالش ما برای او اهمیت دارد.
مادر ترزا

🔹
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🔹از بچههــا بخواهیــد هــر کــدام در مــورد تجربهشــان در مــورد کشــیدن نقاشــی بــا
پــا بــا بقیــه کالس صحبــت کننــد .از آنهــا بپرســید کــه چــه احساســی دارنــد کــه تــا

بــه آخــر نقاشــی را تمــام کردنــد؟

🔹در مــورد مجوســیان و احســاس آنهــا زمانــی کــه بــا عیســی در بیتلحــم مالقــات

🔹

کردنــد صحبــت کنیــد.

🔹بــه بچههــا توضیــح دهیــد کــه در کتابمقــدس میخوانیــم کــه مــا هــم یــک روز
عیســی را از نزدیــک خواهیــم دیــد و مثــل مجوســیان میتوانیــم هدایایمــان را

بــه عیســی دهیــم .از بچههــا بپرســید :آیــا شــما هــم دوســت داریــد کــه یــک روز

🔹

از نزدیــک عیســی را ببینیــد؟

🔹بــرای دیــدن عیســی از نزدیــک مــا هــم بایــد مثــل مجوســیان چنــد تــا کار رو انجــام
بدیم:

🔸
🔸🔸منتظر باشیم
🔸🔸پشتکار داشته باشیم (اگر طول کشید زود خسته و ناامید نشویم)
🔸صبر داشته باشیم

🔹

🔹از بچههــا بخواهیــد کــه نقاشیشــان را تــا کــرده و داخــل کولهپشــتی و یــا
چمدانشــان بگذارنــد .ایــن نقاشــی یــادآور تالشــی هســت کــه بایــد در زندگــی

بــرای رســیدن بــه اهدافشــان داشــته باشــند .در طــی ایــن هفتــه و انجــام پــروژه

هــر گاه خســته و دلســرد میشــوند میتواننــد بــه نوشــتههای هفتــه گذشــته و
نقاشــی امــروز رجــوع کننــد و بــه یــاد آورنــد کــه بــرای ادامــه ســفر و رســیدن بــه
بیتلحــم احتیــاج بــه دو توشــه مهــم یعنــی شــجاعت و پشــتکار دارنــد.

آیه حفظی:

با بچهها امثال  ۵ :۳و  ۶را بخوانید.
دل خود بر خداوند توکل کن ،و بر عقل خویش تکیه منما؛ در همۀ راههای خود او را در نظر
با تمام ِ ِ
داشته باش ،و او طریقهایت را راست خواهد گردانید.

🔹

🔹ســرود امثــال  ۵ :۳و  ۶را بــرای بچههــا پخــش کنیــد و تشــویق کنیــد تــا بــا هــم
ســرود را بخوانیــد.

کلمه> صفحه اصلی > کودکان> ویدیوهای کوتاه> سرودهای کودکان
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پروژه

🔹

🔹بــه بچههــا توضیــح دهیــد کــه در هفتــه پیـشروز باســتی بقیــه راه را ادامــه دهیــم
تــا بــه ایســتگاه ســوم برســیم .امــا ایــن هفتــه برعکــس هفتــه گذشــته ،فقــط یــک

پــروژه بــه نونهــاالن داده میشــود .بــه بچههــا توضیــح دهیــد کــه گرچــه فقــط

یــک پــروژه دارنــد امــا بــرای اینکــه پــروژه بــا موفقیــت بــه انجــام برســد هــر روز بایــد
یــک قســمت از کار را انجــام دهنــد .برنامهریــزی هفتگــی برعهــده خــود کــودکان
اســت.

🔸

🔸نونهــال بایســتی فــردی را از نزدیــکان انتخــاب کنــد و بــا آن فــرد مصاحبـهای

در مــورد موضــوع پشــتکار داشــته باشــد .نونهــال را تشــویق کنیــد کــه کار
حرفــهای را تحویــل دهــد .او بایســتی همچــون یــک گزارشــگر اخبــار و برنامــه

مســتند ســؤاالتی را از قبــل تهیــه کنــد .بــرای مصاحبــه برنامهریــزی کنــد و بــا

فــرد مــورد نظــر هماهنگیهــای الزم را انجــام دهــد .مصاحبــه بایســتی حتمــا ً

بهصــورت ویدیویــی ضبــط شــود.

🔸

🔸روز شــنبه بــه والدیــن تحویــل داده شــود .زمــان مصاحبــه  ۱۵دقیقــه

میباشــد .شــب شــنبه والدیــن بــه همــراه نونهــال بایســتی مصاحبــه را ببیننــد.

🔸

🔸پــس از دیــدن مصاحبــه هــر یــک از اعضــای خانــواده در  ۳دقیقــه بایســتی

هدفــی کــه بــرای ســال آینــده در نظــر گرفتهانــد را توضیــح دهنــد و بگوینــد کــه

🔹

چطــور میتواننــد بــه ایــن هدفشــان برســند .بــرای اینکــه وقــت زیــادی گرفتــه
نشــود حتمــا ً از ســاعت و زمانســنج یــا ســاعت شــنی اســتفاده کنیــد.

🔹روز هفتم :ورود به ایستگاه سوم
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