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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:

🔹
🔹
🔹

بیتلحــم را مشــخص کنیــد و توضیــح دهیــد کــه ایســتگاه امــروز خیلــی بــه
بیتلحــم نزدیــک اســت .بیاییــد ببینیــم در جعبــه مربــوط بــه ایســتگاه ایــن هفتــه

چــه چیــزی در انتظــار ماســت و در نهایــت مــا را بــه کجــا هدایــت میکنــد.

🔹بــه بچههــا از یــک روز قبــل یــادآوری شــود کــه کولهپشــتی و یــا چمدانشــان را

🔹
🔹 🔹پاکــت شــماره یــک :زبانــی کــه مــردم بیتلحــم در زمــان عیســی بــه آن صحبــت
🔹در جعبه را باز کنید .در جعبه چهار پاکت نامه میباشد.

بههمــراه دو توشــهای کــه از هفتههــای قبــل یافتنــد بیاورنــد.

🔹بــه بچهه ـا یــادآوری کنیــد کــه مــا بــرای چهــار هفتــه قــرار اســت بــا هــم همســفر
باشــیم .دو هفتــه را تــا بــه حــال ســپری کردیــم و االن دقیقــا ً وســط راه هســتیم.

میکــردن چــه بــود؟ (ایــن ســؤال مربــوط بــه پــروژه هفتــه اول اســت) .بعــد از پیــدا

کــردن جــواب درســت بــه ســراغ پاکــت شــماره  ۲برویــد.

🔹از بچهها ابتدا سؤاالت زیر را بپرسید:

🔸

🔸
🔸🔸در هفته دوم در چه ایستگاهی توقف داشتیم؟ همدان.
🔸🔸در هــر ایســتگاه بــا کــدام یــک از همســفرهایمان آشــنا شــدیم؟ ایســتگاه

🔸در زمــان عیســی دو زبــان مرســوم بــود :آرامــی و عبــری .تحقیقــات نشــان

🔸در هفته اول در چه ایستگاهی توقف داشتیم؟ ناصره

میدهنــد کــه زبانــی کــه عیســی بــه آن صحبــت میکــرد آرامــی اســت امــا

اول یوســف /ایســتگاه دوم :مجوســیان

🔸

🔸هــر یــک از همســفرها چــه چیــز مهمــی را بــه مــا یــاد دادنــد؟ یوســف:

🔹

شــجاعت /مجوســیان :پشــتکار

🔹از یــک نفــر بخواهیــد کــه بــرای ایــن دو هفتــه خــدا رو شــکر کنــد کــه توانســتیم بــه

🔹

🔹

🔹پاکت شماره سوم :عدد  ۱تا  ۵را به عبری یاد بگیرید.

از شــنیدن پاسـخها به ســراغ پاکت شــماره  ۳بروید.

🔸

🔸در پاکــت  ۵کاغــذ اســت کــه روی آنهــا عددهــا نوشــته شــده اســت .آنهــا را

ســامت ،بــا وجــود تمــام موانــع بــه اینجــا برســیم.

 -۱اِخاد  -۲شتایم  -۳شالوش  -۴آغبا  -۵خامِش

خیلی مهم است که شماها صداقت خود را به بچهها نشان دهید .همه اینجا هستیم تا با هم یاد

🔹پــروژه هفتــه قبــل تهیــه یــک ویدیــوی گزارشــی در رابطــه بــا پشــتکار بــود .بچههــا

بگیریم .شما دانای مطلق نیستید و این را باید به بچهها در حین تعلیم نشان دهید .وقتی با بچهها

میبایســتی از یــک فــرد موفــق مصاحب ـهای تهیــه میکردنــد و دلیــل موفقیــت او

اعداد را به عبری تمرین میکنید نشان دهید که برای شما هم کار آسانی نیست اما با شادی ،خنده و

را میپرســیدند.

حتی شوخی با هم سعی میکنیم تا چیزهای تازهای یاد بگیریم!

🔹از بچههــا بپرســید کــه آیــا توانســتند پــروژه هفتــه گذشــته را انجــام دهنــد؟ بــرای
تهیــه مصاحبــه بــا چــه موانعــی برخــورد کردنــد و چــه تجربـهای از انجــام ایــن پــروژه

🔹

کســب کردنــد؟!

بازی دومین ایستگاه

(این بازی مناسب جلسات ساختمانی و جلسات اینترنتی است)

🔹

🔹

🔹پاکــت شــماره دوم :چــه کســی عــدد  ۱تــا  ۵را میتوانــد بــه چنــد زبــان بگویــد؟ بعــد

بــه بچههــا نشــان دهیــد و بــا هــم تمریــن کنیــد.

پروژه هفته گذشته

🔹

کتابمقــدس بــه زبــان عبــری نوشــته شــده اســت.

🔹بــر روی نقشــه بیتلحــم را بــه بچههــا نشــان دهیــد .منطقــهای نزدیــک بــه
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🔹بــر روی پاکــت آخــر ( )۴نوشــته اســت :االن زمــان شــنیدن داســتان کتابمقــدس
اســت ،پــس از داســتان کتابمقــدس بــه ســراغ مــن بیاییــد.

داستان کتابمقدس

🔹
🔹

🔹بــه بچههــا توضیــح دهیــد کــه در ایســتگاه امــروز قــرار اســت بــا یــک ســری
همســفرهای جدیــد آشــنا شــویم و مطمئنــا ً آنهــا هــم درسهــای تــازهای بــرای مــا
دارنــد کــه بــرای ســفر زندگــی توشــهای مهــم خواهــد بــود.

🔹داســتان امــروز از انجیــل لوقــا بــاب  ۲اســت .بــه بچههــا توضیــح دهیــد کــه در
دل داســتان امــروز کلمــه رمــز نهفتــه اســت .بچههــا بایــد مــداد و کاغــذی را بــا

خــود آمــاده داشــته باشــند .آنهــا بایســتی بــه دقــت بــه داســتان گــوش دهنــد .در
داســتان بارهــا اســامی زیــر تکــرار شــده اســت .بچههــا در حیــن شــنیدن داســتان،

بایــد دقــت کننــد و اســامی را بشــمارند و در نهایــت بــه شــما بگوینــد کــه چنــد بــار

هــر اســم تکــرار شــده اســت:

🔸
🔸🔸شبان
🔸🔸نوزاد
🔸🔸بیتلحم

🔸فرشته (فرشتگان)

برای داستان این هفته ،شما را تشویق میکنیم تا داستان را از روی خود کتابمقدس بخوانید ،البته
میتوانید جمالت را سادهنویسی کنید اما به متن کتابمقدس وفادار باشید .به این ترتیب بچهها با
واژگان کتابمقدسی هم آشنا میشوند.
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🔹

کاربرد

🔹

🔹از بچهها بخواهید که نتیجه شمارش را به شما اعالم کنند:

🔹

🔹یک بار دیگر اعداد عبری  ۱تا  ۵را با هم یادآوری کنید.

🔹

🔸
🔸🔸شبان ۵ :بار
🔸🔸نوزاد ۳ :بار
🔸🔸بیتلحم ۱ :بار

🔹
🔹

🔸
🔸🔸چــه چیــزی را از داســتان امــروز میتوانیــم پیــدا کنیــم کــه جایگزیــن عــدد ۲

🔹

🔹زمــان بــاز کــردن پاکــت چهــارم رســیده اســت .در داخــل پاکــت نامـهای اســت .بــر
روی آن نوشــته شــده اســت رمــز ایــن هفتــه :آن چــه کلم ـهای اســت هــم توشــه

چــه چیــزی در ایــن آیــه نشــانه ایمــان شــبانان بــود :شــبانان تصمیــم گرفتنــد کــه

🔹

بچههــا بــه ســراغ کتابمقــدس برویــد ،یــک بــار دیگــر داســتان را بــا هــم مــرور کنیــد و

جــواب ســؤاالت را بیابیــد.

🔹

🔸
🔸🔸بیتلحم در چه استانی قرار دارد؟ (راهنمایی :به لوقا  ۴ :۲رجوع شود)
🔸🔸نوزاد در کنار که بود؟
🔸🔸لوقا چیست؟
🔸🔸چه چیزی بر شبانان تابید؟
🔸فرشته به شبانان گفت که کی نوزاد در بیتلحم متولد شده است؟

۲

ی

م

ا

🔹ایــن بــازی را میتوانیــد هــم در جلســات ســاختمان و هــم اینترنتــی انجــام دهیــد.
در صورتــی کــه جلســه بهصــورت اینترتــی برگــزار میشــود از والدیــن درخواســت

🔹
🔹 🔹والــد بایســتی بــدون آنکــه کــودک متوجــه شــود ،در یــک گوشــه از اتــاق صندلـیای

جوابهــا بــرای شــما اینجــا نوشــته تشــده اســت تــا شــما را هــم تشــویق کنیــم بــه همــراه

۳

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

🔹ابتدای بازی بایستی چشمهای کودک با دستمال بسته شود.

جوابهایــی زیــر بــه شــما کمــک میکنــد تــا جــواب ســؤال را بیابیــد.

۴

شــتاب راهــی شــدن( .ایــن تصمیمگیــری و قــدم برداشــتن ،یعنــی ایمــان).

کنیــد در ایــن قســمت بــه شــما کمــک کننــد.

شــبانان بــود و هــم از  ۵حــرف تشــکیل شــده اســت؟ راهنمایــی :حــرف اول از

		

🔹بــا بچههــا یــک بــار دیگــر لوقــا  ۱۵ :۲و  ۱۶را بخوانیــد و بــا هــم صحبــت کنیــد کــه

بازی ایمان

شــود؟ انجیــل لوقــا بــاب ۲

ا

مارتین لوتر

صحبتهــای فرشــته را بــاور کننــد و راهــی ســفر شــوند .آنهــا بعــد از تصمیــم بــه

🔸چه عددی در اینجا جا افتاده است؟ عدد ۲

		

بود.

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

🔸فرشته (فرشتگان) ۴ :بار

۱

🔹کلمــه رمــز کــه یــک کلمــه  ۵حرفــی اســت ،ایمــان اســت .ایمــان توشــه راه شــبانان

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

صدایــی تــو را هدایــت خواهــد کــرد.

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

نتیجهگیری

🔹

🔹از بچههــا بپرســید کــه چطــور بــاور کردنــد کــه حــرف معلــم درســت اســت و
صندلـیای در اتــاق وجــود دارد؟ ایــن امــکان وجــود دارد کــه بچههــا جوابــی بــرای

ایــن ســؤال نداشــته باشــند.

۵

ن
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🔹

شاید این یک تجربه جالب برای حتی شما مربیان عزیز باشد .گاهی برای توصیف ایمان ،حتی کلمات
هم قادر به بیان عمق معنای آن نیست .ایمان یک احساس درونی است که حتی با منطق قابل
توجیه نمیباشد .بر اساس عبرانیان  ۱ :۱۱ایمان یعنی باور کردن به چیزهایی که نمیبینیم.

🔹

🔹بــه بچههــا یــادآوری کنیــد کــه همانطــور کــه از داســتان شــبانان یــاد گرفتیــم،
ایمــان یــک تصمیــم اســت .در ایــن بــازی نیــز بچههــا خــود تجربــه کردنــد کــه بــاور

کــردن حــرف معلــم یــک تصمیــم بــود و در نتیجــه ایــن تصمیــم ،آنهــا توانســتند بــه
ســمت صندلـیای برونــد کــه قــادر بــه دیــدن آن نبودنــد.

وقت دعا

🔹

🔹بــه بچههــا فرصــت دهیــد کــه چنــد دقیقــه در مــورد یــک موضــوع مهــم فکــر کننــد
کــه شــاید راههــای رســیدن بــه آن ســخت و حتــی غیرممکــن باشــید .بچههــا
را تشــویق کنیــد تــا در ســکوت بــا خدایــی کــه غیرممکنهــا را ممکــن میکنــد
صحبــت کننــد.

🔹

🔹بــه بچههــا بگوییــد کــه آیــا ایمــان دارنــد کــه خــدا کــه او را نمیبینیــم میتوانــد

🔹

🔹از یــک داوطلــب بخواهیــد تــا بــرای تمــام موضوعاتــی کــه در دل بچههــا هســت

بــرای موضوعــی کــه دعــا کردنــد راهــی مهیــا کنــد؟

دعــا کنــد .بــه بچههــا بگوییــد وقتــی مــا آمیــن میگوییــم یعنــی همــه بــا ایمــان
پذیرفتهایــم و بــاور داریــم کــه خــدا میشــنود ،آنچــه در قلــب مــا هســت را

میبینــد و میتوانــد راهــی مهیــا کنــد .آمیــن گفتــن مــا اولیــن قــدم اســت.
آیه حفظی:

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 ِ ِ
داشته باش ،و او طریقهایت را راست خواهد گردانید.
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🔹ســرود امثــال  ۵ :۳و  ۶را بــرای بچههــا پخــش کنیــد و تشــویق کنیــد تــا بــا هــم
ســرود را بخوانیــد.

پروژه

🔹

🔹بــه بچههــا آیــه عبرانیــان  ۱ :۱۱را یــادآوری کنیــد و از آنهــا بپرســید کــه چــه چیزهایــی

🔹

🔹بــه بچههــا توضیــح دهیــد کــه در ایــن هفتــه قــرار اســت کــه قدمهــای ایمــان

را مــا نمیبینیــم ،امــا آنهــا را بــاور داریــم؟

را تمریــن کنیــم .عکــس زیــر را در اختیــار بچههــا بگذاریــد و بخواهیــد کــه هــر

روز در قســمت قــدم آن روز بنویســند کــه چــه قــدم ایمانــی را میخواهنــد بــرای
آن روز بردارنــد .حتمــا ً والدیــن و یــا مربیــان در ایــن قســمت بایســتی بچههــا را

هدایــت کننــد و بــه آنهــا همفکــری دهنــد .بــا انجــام هــر قــدم بچههــا یــک مهــر در

🔹

پاسپورتشــان دریافــت میکننــد.

🔹آفریــن کــه مســیر ایمــان را طــی کردیــد ،شــما آمــاده ورود بــه ایســتگاه چهــارم
هســتید!
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