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گروه سنی ۷ -۴ :سال
تعلیم :زمانی که فرشته بر چوپانان ظاهر شد ،چوپانان با سادگی سخنان فرشته را پذیرفتند .ایمان و باور به
چیزهای نادیده ،آنها را هدایت کرد تا سرانجام به مقصد برسند و با عیسی ،آن شاهزاده آسمانی مالقات کنند.
کاربرد :من هم میتوانم با ایمان در این سفر روحانی قدم بردارم و به مقصد برسم.
منبع :لوقا ( ۲۰ -۸ :۲آیه کلیدی :لوقا « ۱۶ -۱۵ :۲بیایید به بیتلحم برویم» تصمیم گرفتند باور کنند« ...پس به
شتاب رفتند» اقدام کردند)
آیه حفظی برای کل مجموعه :امثال  ۵ :۳و ۶

مقدمه:

🔹

بازی دومین ایستگاه

🔹
🔹 🔹از بچهها ابتدا سؤاالت زیر را بپرسید:
🔸🔸بچهها آیا دو ایستگاه قبلی را به یاد دارید؟ ناصره و همدان.
🔸🔸بــا هــر کــدام از همســفرها در کــدام ایســتگاه آشــنا شــدیم؟ یوســف :ناصــره/
🔹(این بازی مناسب جلسات ساختمانی و جلسات اینترنتی است)

🔹بــه بچههــا از یــک روز قبــل یــادآوری شــود کــه کولهپشــتی و یــا چمدانشــان را بــه
همــراه همسفرانشــان (یوســف و شــتر) فرامــوش نکننــد .عــاوه بــر ایــن وســایل،
از بچههــا بخواهیــد کــه از قبــل ســه عــدد مقــوا بــه صــورت کارت درســت کــرده و

شــتر و مجوســیان :همــدان

همــراه خــود بیاورنــد.

🔸

🔸هــر یــک از همســفرها چــه چیــز مهمــی را برای سفرشــان برداشــتند؟ یوســف:

شــجاعت /مجوســیان و شترها :پشتکار

🔸

🔸چــه کســی بــه یــاد دارد کــه پشــتکار یعنــی چــه؟ یعنــی بــا وجــود ســختیها

🔹

دســت از انجــام کار برنداریــم و تــا آخــر ادامــه دهیــم.

🔹بــه بچههــا توضیــح دهیــد کــه در ایســتگاه امــروز بــاز مــا بــا شــخصیتهای جدیــدی
آشــنا میشــویم .بــرای شــناخت شــخصیتهای ایــن هفتــه بــاز بــه جعبههــای
همیشــگی نیــاز داریــم ،بــا ایــن تفــاوت کــه ایــن هفتــه خــود بچههــا یــک جعبــه

خواهنــد داشــت.

🔸

🔸در صورتــی کــه جلســه ســاختمانی اســت ،از قبــل بــه تعــداد بچههــا

جعبههایــی را آمــاده کنیــد (جعبــه کفــش بهتریــن گزینــه اســت ،امــا انتخــاب
آن بــر عهــده خــود شماســت) .اشــکال هندســی زیــر را بــه تعــداد مشــخص

🔹

شــده بــر روی مقــوا بریــده و بــه همــراه چســب ماتیکــی و مــداد رنگــی در هــر

جعبــه بگذاریــد.

🔹در ابتــدای کالس از بچههــا بخواهیــد کــه همسفرانشــان را از تــوی

🔸

🔸در صورتــی کــه جلســه اینترنتــی برگــزار میشــود ،از والدیــن درخواســت

کولهپشتیهایشــان بیــرون بیاورنــد و همگــی بــا هــم یکصــدا بعــد از شــمارش

کنیــد تــا جعبــهای را بــرای فرزندشــان آمــاده کننــد .والدیــن بایســتی اشــکال

معکــوس بگوینــد کــه بــه کجــا داریــم ســفر میکنیــم :بیتلحــم!

🔹

🔹نقشــه را دوبــاره بــاز کنیــد و بــرای یــادآوری بیتلحــم را بــر روی نقشــه نشــان

🔹

🔹منطقــهای را نزدیــک بــه بیتلحــم انتخــاب کنیــد و بــه بچههــا توضیــح دهیــد

هندســی زیــر را بــه تعــدادی کــه از قبــل مشــخص شــده اســت ،بریــده و بــه
همــراه مــداد رنگــی و چســب ماتیکــی در جعبــه بگذارنــد (بچههــا نبایــد از قبــل

دهیــد.

🔹

کــه مســافت چندانــی بــه بیتلحــم باقــی نمانــده اســت و ایســتگاه ســوم خیلــی
نزدیــک بــه بیتلحــم اســت.

بداننــد کــه در جعبههــا چــه چیــزی قــرار دارد).

🔹بــه بچههــا بگوییــد جعبههایشــان را بــاز کننــد .بچههــا را تشــویق کنیــد تــا در
صــورت امــکان همــه اشــکال را شناســایی کننــد .بــه احتمــال قــوی ،بچههــای ایــن

گــروه ســنی بــا اشــکال دایــره و مثلــث آشــنایی دارنــد ،بخصــوص اینکــه هفتــه
گذشــته نیــز در قســمت مقدمــه ایــن اشــکال بــه نوعــی بــه کــودکان معرفــی شــده
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اســت .امــا شــکل بیضــی بــرای بچههــا ناآشــنا میباشــد .همــه اشــکال را یــک بــار

🔹
🔹
🔹

خودتــان بــه بچههــا معرفــی کنیــد.

🔹از بچههــا بخواهیــد اشــکال شــبیه بــه هــم را جــدا کــرده و در گوش ـهای بگذارنــد،
مثــا ً  ۳عــدد دایــره بــزرگ را یــک گوشــه بگذارنــد.
🔹بــه بچههــا توضیــح دهیــد کــه بــا ایــن اشــکال قــرار اســت ســه شــخصیت داســتان
ایــن هفتــه را خلــق کنیــم .از قبــل خودتــون بــا اشــکال داده شــده ،بــر روی ســه

مقــوا ،یــک نــوزاد قنــداق شــده ،یــک گوســفند و یــک فرشــته را بســازید.

🔹از بچههــا بخواهیــد کــه کارتهایشــان را نگــه دارنــد ،چــون قــرار اســت کــه وقتــی
داســتان کتابمقــدس را میشــنوند از آنهــا اســتفاده کننــد.
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 ۳عدد دایره بزرگ و یک عدد دایره کوچک
 ۲عدد بیضی بزرگ و چهار عدد بیضی کوچک
 ۱عدد مثلث بزرگ و دو عدد مثلث کوچک
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داستان کتابمقدس

🔹
🔹 🔹در مــورد شــبان ،نــوع کارش ،محــل کارش و ارتباطــش بــا گوســفندان صحبــت
🔹در ابتدای این قسمت از بچهها بپرسید که آیا میدانند شبان کیست؟

🔹

کنیــد.

🔹بــه بچههــا توضیــح دهیــد کــه ایــن هفتــه ،گوســفند ،فرشــته و نــوزاد ،همســفرای
ت داده و از زبــان خودشــان،
مــا هســتند .بــه هــر یــک از ایــن کارتهــا ،شــخصی 
آنهــا را بــه بچههــا معرفــی کنیــد.

🔹

🔹بــه بچههــا توضیــح دهیــد کــه امــروز میخواهیــم یــک داســتان از کتابمقــدس،

🔹

🔹(در جلســات قبلــی ،شــما را تشــویق کردیــم تــا بــرای ایــن گــروه ســنی ،داســتان

از ســفر چنــد شــبان و گوســفندانش بــه بیتلحــم بشــنویم.

را از زبــان شــخصیتهای داخــل داســتان و یــا بــه صــورت تئاتــری اجــرا کنیــد.

امــا بــرای داســتان ایــن هفتــه ،شــما را تشــویق میکنیــم تــا داســتان را از روی
خــود کتابمقــدس بخوانیــد ،البتــه میتوانیــد جمــات را سادهنویســی کنیــد

امــا بــه متــن کتابمقــدس وفــادار باشــید .بــه ایــن ترتیــب بچههــا بــا واژگان

🔹

کتابمقدســی هــم آشــنا میشــوند).

🔹بــه بچههــا توضیــح دهیــد کــه بایســتی بــه دقــت بــه داســتان توجــه کننــد و هــر بــار
اســم شــبان میآیــد بایــد تصویــر گوســفند را نشــان دهنــد ،هــر بــار اســم فرشــته

را میشــنوند تصویــر فرشــته و بــا شــنیدن اســم نــوزاد ،تصویــر نــوزاد را بایــد بــاال
بگیرنــد.
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نتیجهگیری

🔹

کاربرد

🔹

🔹از بچههــا بپرســید کــه بــه نظــر آنهــا ،در داســتان امــروز چــه چیــزی بــه شــبانان

🔹

🔹پــس از شــنیدن نظــرات خــود بچههــا ،جــواب درســت را بــه آنهــا بگویــد :در لوقــا

🔹

کمــک کــرد کــه بــه عیســی برســن؟

 ۱۵ :۲نوشــته شــده اســت کــه شــبانان تصمیــم گرفتنــد کــه صحبتهــای فرشــته

🔹

ایمــان).

🔹ایمان یعنی برداشتن قدم اول ،حتی وقتی که تمام مسیر را نمیبینی!

🔹

برای درک بهتر ایمان ،بازی زیر را با بچهها انجام دهید.

توصیــف ایمــان ،حتــی کلمــات هــم قــادر بــه بیــان عمــق معنــای آن نیســت .ایمــان

اســاس عبرانیــان  ۱ :۱۱ایمــان یعنــی بــاور کــردن بــه چیزهایــی کــه نمیبینیــم)

🔹بــه بچههــا یــادآوری کنیــد کــه همانطــور کــه از داســتان شــبانان و گوســفندان
یادگرفتیــم ،ایمــان یــک تصمیــم اســت .در ایــن بــازی نیــز بچههــا خــود تجربــه

آنهــا توانســتند بــه ســمت صندل ـیای برونــد کــه قــادر بــه دیــدن آن نبودنــد.

🔹بــه بچههــا بگوییــد کــه بیاییــد مــا هــم تصمیــم بگیریــم کــه بــا ایمــان باقی این ســفر
بــه بیتلحــم را ادامــه دهیــم .زمــان آن رســیده اســت کــه همســفرهای جدیــد را
خســته شــدیم و نخواســتیم دیگــر ادامــه دهیــم ،میتوانیــم بــا همســفرهایمان

🔹ایــن بــازی را میتوانیــد هــم در جلســات ســاختمان و هــم اینترنتــی انجــام دهیــد.

صحبــت کنیــم و بــه یــاد آوریــم کــه بــه شــجاعت ،پشــتکار و ایمــان میتوانیــم مــا

در صورتــی کــه جلســه بهصــورت اینترتــی برگــزار میشــود از والدیــن درخواســت

کنیــد در ایــن قســمت بــه شــما کمــک کننــد.

🔹

🔹
🔹 🔹والــد بایســتی بــدون آنکــه کــودک متوجــه شــود ،در یــک گوشــه از اتــاق صندلـیای
🔹ابتدای بازی بایستی چشمهای کودک با دستمال بسته شود.

🔹

🔹(شــاید ایــن یــک تجربــه جالــب بــرای حتــی شــما مربیــان عزیــز باشــد .گاهــی بــرای

در کولهپشــتیهایمان بگذاریــم و یادمــان باشــد کــه هــر وقــت در طــی ایــن ســفر

بازی ایمان

🔹

ایــن ســؤال نداشــته باشــند.

کردنــد کــه بــاور کــردن حــرف معلــم یــک تصمیــم بــود و در نتیجــه ایــن تصمیــم،

مارتین لوتر

🔹

صندلـیای در اتــاق وجــود دارد؟ ایــن امــکان وجــود دارد کــه بچههــا جوابــی بــرای

یــک احســاس درونــی اســت کــه حتــی بــا منطــق قابــل توجیــه نمیباشــد .بــر

را بــاور کننــد و راهــی ســفر شــوند (ایــن تصمیمگیــری و قــدم برداشــتن ،یعنــی

🔹

🔹از بچههــا بپرســید کــه چطــور بــاور کردنــد کــه حــرف معلــم درســت اســت و

هــم بــه مقصــد برســیم.

🔹میتوانید در انتها ،زمان کوتاهی برای شکرگزاری و پرستش داشته باشید.

آیه حفظی:

قــرار دهد.

🔹

🔹معلــم بــا صــدای بلنــد خطــاب بــه هــر یــک از بچههــا میگویــد :صندلـیای وســط
اتــاق اســت تــو بایــد بــه ســمت صندلــی بــری ،نشــانه بــرای تــو ایــن اســت کــه

🔹 با بچهها امثال  ۵ :۳و  ۶را بخواهید.

دل خود بر خداوند توکل کن ،و بر عقل خویش تکیه منما؛ در همۀ راههای خود او را در نظر
با تمام ِ ِ

صدایــی تــو را هدایــت خواهــد کــرد.

داشته باش ،و او طریقهایت را راست خواهد گردانید.

🔹والــد بایــد کــودک را هدایــت کنــد تــا بــه ســمت صندلــی بــرود و روی صندلــی
بنشــیند.

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

آفریــن کــه بــا موفقیــت وارد مرحلــه آخــر از ســفر بــه بیتلحــم شــدهاید .زمــان ورود بــه

پروژه

🔹

🔹بــه بچههــا عبرانیــان  ۱ :۱۱را بــه زبــان ســاده توضیــح دهیــد .از بچههــا بپرســید کــه

🔹

🔹بــه بچههــا توضیــح دهیــد کــه همانطــور کــه یــاد گرفتیــم ایمــان یعنــی قــدم بــر

ایســتگاه چهارم رســیده اســت!

چــه چیزهایــی هســتند کــه نمیبینیــم امــا بــه آنهــا بــاور داریــم؟

داشــتن بــا اینکــه نمیدانیــم نتیجــه چــی میشــود .ایــن هفتــه هــم قــرار اســت

کــه بــا هــم چنــد قــدم ایمــان برداریــم .بــرای ایــن پــروژه بــه چنــد دانــه عــدس ،یــک
گلــدان و خــاک نیــاز داریــم .بــه بچههــا توضیــح دهیــد کــه بــرای انجــام ایــن پــروژه

بــه ایمــان ،صبــر و پشــتکار نیــاز هســت .هــر روز بــا برداشــتن هــر قــدم یــک مهــر
در پاســپورت بچههــا زده میشــود.

قدمهای ایمان

🔹

🔹قــدم اول :روز اول انتخــاب دانههــای عــدس .خیلــی مهــم هســت کــه عدسهایــی
را انتخــاب کنیــد کــه شکســته و ناســالم نباشــند .عدسهایــی کــه تغییــر رنــگ
دادهانــد بــرای ایــن پــروژه مناســب نیســتند .دانههــای عــدس را در ظرفــی پــر از

آب میریزیــم و در جــای گرمــی میگذاریــم.

🔹
🔹 🔹قدم سوم :به عدسها سر بزنیم و آب عدسها را عوض میکنیم.
🔹 🔹قــدم چهــارم :بــه عدسهــا ســر بزنیــم و آب عدسهــا را عــوض میکنیــم .خیلــی
🔹قدم دوم :به عدسها سر بزنیم و آب عدسها را عوض میکنیم.

مهــم هســت کــه هــر روز بــا صبــر آب عدسهــا را عــوض کنیــد ،چــون عدسهــا

بــه آب تــازه نیــاز دارنــد.

🔹
🔹 🔹قــدم ششــم :بــه عدسهــا ســر بزنیــم .بــه احتمــال زیــاد تــا بــه االن عدسهــای
🔹قدم پنجم :به عدسها سر بزنیم ،آیا تغییری در عدسها ایجاد شده است؟

مــا جوانههــای کوچکــی زدهانــد .آفریــن ،شــما بــا ایمــان قــدم برداشــتید و بــا صبــر
جوان ـهای را تولیــد کردیــد .امــا کار هنــوز تمــام نشــده اســت .االن زمــان کاشــت
دانههــا در گلــدان اســت .پــس از کاشــت .گلــدان را پشــت پنجــره بگذاریــد و هــر

روز خــاک را مرطــوب کنیــد تــا ســرانجام دانــه شــما ســر از خــاک بیــرون آورد.
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