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سخین با مریب:

خــود کم بینــی و احســاس حقــارت می توانــد در همــه افــراد وجــود داشــته باشــد. ایــن حــس زمانــی در 
وجــود فــرد نمایــان می شــود کــه او خــود را بــا دیگــری مقایســه می کنــد و در خــود احســاس ضعــف و 

خــود کم بینــی می کنــد.
کــودکان تــا قبــل از ســن ۳ ســالگی بــه دلیــل اینکــه خــود را بخشــی از وجــود مــادر می داننــد، احســاس 
حقــارت یــا خــود کم بینــی را درک نمی کننــد. امــا پــس از ۳ ســالگی زمانــی کــه کــودک را از شــیر 
ــن  ــا ای ــد دچــار احســاس ناامنــی شــود.  ب ــی از مــادر، کــودک می توان ــن جدای ــه دلیــل ای ــد، ب می گیرن
وجــود در ســن ۳ ســالگی درک کــودک از احســاس حقــارت بــه دلیــل رشــد کــم او شــدید نیســت. امــا 
بــا افزایــش ســن، ایــن حــس تشــدید می شــود. حــس خــود کم بینــی بــه تنهایــی مضــر نیســت بلکــه در 
خیلــی از مــوارد می توانــد بــه کــودک کمــک کنــد تــا بــا یــک رقابــت ســالم پیشــرفت کنــد. امــا در صورتــی 
کــه کــودک در یــک جامعــه و محیــط ناســالمی قــرار بگیــرد ایــن حــس می توانــد تبدیــل بــه عقــده شــود 
و در ایــن صــورت اســت کــه اگــر بــه آن توجهــی نگــردد می توانــد در دوره نوجوانــی و بلــوغ بــه اوج خــود 

رســیده و بــه یــک ناهنجــاری تبدیــل شــود.
عواملــی کــه باعــث ایجــاد حــس حقــارت و خودکم بینــی در کــودک می شــود می تواننــد بــه قــرار زیــر 

باشــند:
ضعف جسمی کودک نسبت به بچه های دیگر	 
محروم بودن از امکانات رفاهی	 
عدم دریافت توجه از خانواده به دلیل مشغولیت های زندگی	 
داشتن خانواده بزرگ	 

هــدف اصلــی از ایــن جلســه ایــن اســت کــه کــودک بیامــوزد کــه خــدا همــواره بــا اوســت، بــه او در هــر 
جــا توجــه می کنــد و نیازهــای احساســی، روحــی و مــادی او را می دانــد. بــا درک ایــن موضــوع کــودک 

می توانــد بــر احســاس حقــارت و خودکم بینــی غلبــه کنــد.
در ایــن کمــک آموزشــی بــه طــور مخصــوص بــه زندگــی داوود اشــاره شــده اســت. او نیــز کودکــی اســت 
کــه در یــک خانــواده بــزرگ و شــلوغ رشــد کــرده و ایــن احتمــال وجــود دارد کــه او نیــز از توجــه کافــی 
توســط اعضــای خانــواده خــود محــروم اســت و بــا مقایســه خــود بــا دیگــر بــرادران و خواهــران بزرگتــر 

احســاس خودکم بینــی را تجربــه کــرده باشــد. 
کــودک بــا یادگیــری داســتان داوود می آمــوزد کــه خــدا بــه ســن نــگاه نمی کنــد بلکــه همــه مــا بــرای خــدا 
مهــم هســتیم. او حتــی بــه کوچکتریــن هــم توجــه می کنــد. کــودک  بــا درک ایــن موضــوع در شــناخت 

هویــت خــود رشــد می کنــد.
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آمادگی برای ورود به داستان: 

ایده اول:
عروسک داوود

زمان: ۵ تا ۷ دقیقه
هــدف: خردســال بــا ایــن کار عملــی، خــود از همان ابتدا 
وارد داســتان می شــود و بــا شــخصیت داوود ارتبــاط 

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.
وســایل مــورد نیــاز: الگــوی عروســک داوود، چســب 

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.
)الگوها در انتهای درس قرار دارند(

ایده دوم: 
بازی شغل ها 

زمان: ۵ تا ۷ دقیقه
انــواع  بــا  تصاویــر،  دیــدن  طریــق  از  بچه هــا  هــدف: 
ــاز آن شــغل آشــنا می شــوند. ــزار مــورد نی شــغل ها و اب

توضیحات: 
از قبــل تصاویــر انــواع شــغل ها و نمونــه ای از ابــزار یــا 
چیزهایــی کــه مربــوط بــه آن شــغل اســت را جداگانــه 
پرینــت بگیریــد. ماننــد: تصویــر یــک پادشــاه و تصویــر 
یــک تخــت پادشــاهی، تصویــر یــک نجــار و تصویــر یــک 
چــوب و اره، تصویــر یــک چوپــان و تصویــر گوســفندان، 
تصویــر یــک رفتگــر و تصویــر یــک جــارو، تصویــر یــک 

ــری و... . ــر یــک قــاب ماهیگی ــر و تصوی ماهیگی
ایــن تصاویــر را در جاهــای مختلــف کاس پخــش کنیــد 
و بچه هــا را گروه بنــدی کنیــد. هــر گــروه بایــد بــرود و در 
مــدت زمــان ســه دقیقــه تصویــر اشــخاص و چیزهایــی 
کــه بــه آن شــغل مربــوط اســت را پیــدا کنــد. )برای حفظ 
هیجــان در بیــن بچه هــا زمــان ایــن بــازی را حفــظ کنیــد(

)ایــن بــازی را هــم بــه صــورت حضــوری و هــم بــه صــورت مجــازی 
می توانیــد انجــام دهیــد و فقــط تصاویــر را بــه بچه ها نشــان دهید 
و از آن هــا بخواهیــد حــدس بزننــد ابــزار و چیزهــای مربــوط بــه هــر 
شــغل کــدام اســت، امــا ترجیــح بــر آن اســت کــه بــرای ایجــاد 
هیجــان در بچه هــا و انجــام یــک کار گروهــی، ایــن بــازی را بــه 

صــورت حضــوری در کالس انجــام دهیــد(

بعــد از اتمــام زمــان از گروه هــا بخواهیــد تصاویــری کــه 
پیــدا کرده انــد را آورده و بــه یکدیگــر نشــان دهنــد.

از بچه هــا ســوال کنیــد آیــا اره و چــوب می توانــد مربــوط 
بــه یــک پزشــک باشــد؟

آیــا یــک رفتگــر می توانــد بــا ابــزارآالت ماهیگیــری کار 
خــود را انجــام دهــد؟

آیا یک چوپان می تواند پادشاه شود؟
ــه آن هــا توضیــح  ــد ب بعــد از اینکــه بچه هــا جــواب دادن
دهیــد در کتاب مقــدس داســتان یــک پســر بچــه اســت 
کــه در صحــرا گوســفندان را چوپانــی می کــرد ولــی یــک 
روز اتفــاق عجیبــی بــرای آن چوپــان افتــاد. آیــا کســی 
می دانــد او چــه کســی بــود و چــه اتفاقــی بــرای او افتــاد؟ 

اجــازه دهیــد بچه هــا حــدس بزننــد.
اگــر بچه هــا توانســتند حــدس بزننــد آن شــخص داوود 
اســت، از آن ها بخواهید داســتان داوود را تعریف کنند 
و بــه ایــده دوم "وارد شــدن بــه دنیــای کتاب مقــدس" 

مراجعــه کنیــد.

وارد شدن به دنیای کتاب مقدس:

ایده اول: 
داستان داوود پادشاه

زمان: ۱۲ دقیقه
هــدف: بچه هــا از طریــق شــنیدن و دیــدن، داســتان 

می آموزنــد.  را  داوود 
توضیحات:

بــا اســتفاده از ویدیــو "مگــول"، داســتان انتخــاب داوود 
پادشــاه را بــرای بچه هــا پخــش کنیــد.

داستان انتخاب داوود پادشاه

https://www.kalameh.com/programepisode/داستان-داوود
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ایده دوم: 
داستان داوود همراه با ماکت

زمان: ۱۰ دقیقه 
داســتان  و شــنیدن  دیــدن  از طریــق  بچه هــا  هــدف: 
داوود، خــود قســمتی از ایــن داســتان می شــوند و آن 

می آموزنــد. را 
توضیحات: 

ممکــن اســت در کانــون شــادی شــما خردســاالنی باشــند کــه 
داســتان داوود را از قبــل شــنیده باشــند، بــرای اینکــه از تکــرار 
جلوگیــری شــود شــما می توانیــد بــا خالقیــت خــود و بــا کمــک خود 

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

کفــش درســت کنیــد. 
عروســک داوود را بــه همــراه پــدرش یســا، ســموئیل، 
برادرانــش، گوســفندان و ... را درســت کنیــد و آن هــا 
را در جعبــه کفشــی کــه از قبــل آمــاده کرده ایــد قــرار 

دهیــد.
ماکــت را بــه کاس بیاوریــد و بــه بچه هــا فضــای زندگــی 
داوود و خانــواده اش را نشــان دهیــد. در طــی داســتان 
ــه  اشــیای مختلــف ماننــد گوســفندان، درختــان ... را ب
ماکــت اضافــه کنیــد و اگــر از بچه هــا کســی این داســتان 
را بــه یــاد دارد، اجــازه دهیــد داســتان داوود را بــه صــورت 
خاصــه بــرای بچه هــا تعریــف کنــد و شــما همــراه بــا او و 

عروســک ها داســتان را تکمیــل کنیــد.

ــود کــرده،  ــل الگــوی شــخصیت ها را دانل ــد فای می توانی
از آن هــا اســتفاده  ایــن ماکــت  پرینــت بگیریــد و در 
کنید)لطفــاً تصویــر ماکــت را بــه بچه هــا نشــان ندهیــد 
تــا بــا هیجــان و کنجــکاوی بیشــتر شــخصیت ها ســاخته 

شــوند(
خاصه داستان داوود:

داوود در یــک خانــواده پــر جمعیــت زندگــی می کــرد کــه 
بجــز خــودش ۷ بــرادر دیگــر داشــت. 

شــغل و کار داوود چوپانــی و نگــه داری از گوســفندان 
بــود.

از طرفــی دیگــر ســموئیل کــه مــرد خــدا بــود و رابطــه 
خاصــی بــا خــدا داشــت، از طــرف خــدا مأموریت داشــت 
تــا پادشــاه جدیــدی بــرای قــوم اســرائیل انتخــاب کنــد.

ســموئیل نمی دانســت ایــن پادشــاه کیســت فقــط خــدا 
بــه او گفتــه بــود کــه یکــی از پســران یســا ایــن پادشــاه 

خواهــد بــود.
زمانــی کــه ســموئیل بــرای انتخــاب پادشــاه بــه شــهر 
داوود آمــد، داوود در حــال چوپانــی از گوســفندان بــود.
یســا و پســرانش بجز داوود، به دیدن ســموئیل رفتند و 
ســموئیل بــا مشــورت از خــدا می خواســت یکــی از آن هــا 

را انتخــاب کند.
خــدا همــه پســران یســا را رد کــرد و ســموئیل از یســا 

پرســید آیــا پســر دیگــری دارد؟ 
 یســا بــه او گفــت پســر کوچــک او در حــال چوپانــی 

اســت.
یــک نفــر را بــه دنبــال آن پســر کوچــک فرســتادند و 

داوود بــه نــزد ســموئیل آمــد.
خــدا بــه ســموئیل گفــت کــه داوود کســی اســت کــه خدا 

انتخابش کرده تا پادشــاه قوم اســرائیل باشــد.
ســموئیل بــه داوود گفــت کــه خــدا او را بــرای پادشــاهی 

قــوم انتخــاب کــرده و او بــرای خــدا بســیار مهــم اســت.
داوودی کــه در تنهایــی خــودش در بیابان با گوســفندان 

بــه ســر می بــرد، حــاال انتخــاب شــده تــا پادشــاه باشــد.
ایــن انتخــاب بــرای داوود خیلــی ارزشــمند بــود زیــرا فکــر 
می کــرد بــرای هیچ کــس مهــم نیســت و کســی بــه او 
اهمیتــی نمی دهــد، ولــی متوجــه شــد او بــرای خــدا مهــم 

اســت و خــدا او را در هــر جایــی کــه باشــد می بینــد.
بچه هــا  از  رســید  پایــان  بــه  داســتان  اینکــه  از  بعــد 
بخواهیــد در طــی هفتــه آینــده بــا اســتفاده از یــک جعبه 
کفــش و داوود کــه در ابتــدای جلســه درســت کردنــد، 

آن هــا نیــز ماکــت خــود را تکمیــل کننــد. 

نتیجه گیری:
داوود  کــه  همانطــور  دهیــد  توضیــح  بچه هــا  بــه 
کوچکتریــن عضــو در خانــواده خــود بــود و فکــر می کــرد 
بــرای کســی در خانــواده مهــم نیســت، امــا متوجــه شــد 
او بــرای خــدا مهــم اســت، خــدا او را می بینــد و او بــرای 
آینــده داوود نقشــه های عالــی دارد. خــدا امــروز همــه مــا 
را نیــز می بینــد و تک تــک بــرای او مهــم هســتیم. بــرای 
خــدا ســن مــا مهــم نیســت، امــروز اگــر مــا ســن کمــی 
ــن عضــو  ــواده خــود کوچکتری ــا شــاید در خان ــم و ی داری
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ــاز هــم خــدا مــا را می بینــد و بــه مــا اهمیــت  هســتیم ب
می دهــد. حتــی در زمان هایــی کــه فکــر می کنیــم تنهــا 
هســتیم و کســی کنــار مــا نیســت، خــدا کنــار ماســت و 

مــا بــرای او بســیار مهــم هســتیم.

کارگاه  اجرایی:
بچه هــا را تشــویق کنیــد از خدایــی کــه پــدر آن هاســت 
و همیشــه بــرای او مهــم هســتند، تشــکر کننــد. از هــر 
کــدام از بچه هــا بخواهیــد اســم های خــود را و شــغلی کــه 
دوســت دارنــد را در اول ایــن جملــه بگذارنــد و تک تــک 

آن هــا ایــن جملــه را اعــام کننــد: 
مــن ...)اســم کــودک( کوچیکــم و ...)شــغلی که انتخاب 

کــرده اســت(، امــا بــرای خــدا مهمم!
مثــال: مــن رکســانا، کوچیکــم و دکتــرم، امــا بــرای خــدا 

مهمــم!
من امیرعلی کوچیکم و خلبانم، اما برای خدا مهمم!

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

سرود پرستشی : عشقت عظیمه

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