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سخین با مریب:

ممکــن اســت کــودکان از بعضــی وقایــع و مفاهیــم پیچیــده ای کــه در کتاب مقــدس وجــود دارد، در 
ذهــن خــود تصاویــر ترســناکی بســازند. بــه طــور مثــال در داســتان ســموئیل اشــاره بــه زمانــی می شــود 
ــاق خــود در تاریکــی شــب اســت و هنــگام خوابیــدن صدایــی را می شــنود کــه  کــه یــک کــودک در ات
در آخــر داســتان مشــخص می شــود کــه آن صــدا، صــدای خداســت. کــودکان در ایــن گــروه ســنی 
از خوابیــدن و شــنیدن صــدا در شــب هــراس دارنــد.  بــا توجــه بــه ایــن موضــوع ممکــن اســت تصویــر 

ترســناکی از ایــن داســتان و صــدای خــدا در ذهــن کــودک شــکل بگیــرد.
بنابرایــن بــا ایــن آگاهــی معلــم بایــد بــه شــکلی ایــن قســمت را بیــان کنــد کــه یک تعلیم شــیرین و عاری 
از هرگونــه هــراس، بــرای کــودک ترســیم شــود. همچنیــن بــرای ایــن گــروه ســنی، تمرکــز ایــن داســتان 

روی مفهــوم دوســتی و برقــرار کــردن رابطــه صمیمــی بــا خداســت.
در ایــن کمــک آموزشــی، بــه طــور ویــژه بــه زندگــی ســموئیل اشــاره شــده اســت. اشــاره بــه قســمتی از 

زندگــی ســموئیل کــه خــدا بــا او صحبــت کــرد و ســموئیل نیــز توانســت بــا خــدا صحبــت کنــد.
 کــودک در ایــن جلســه می آمــوزد کــه مفهــوم ســخن گفتــن بــه مفهــوم گفــت و شــنود برمی گــردد 
ــن رابطــه دوســتی فقــط بیــن مــا و  ــن گفــت و شــنود، یــک رابطــه دوســتی را شــکل می دهــد. ای و ای
ــا خــدا قــرار بگیریــم کــه در ایــن  دوســتان مان نیســت، بلکــه مــا می توانیــم در یــک رابطــه دوســتی ب
رابطــه، هــم خــدا می توانــد بــا مــا ســخن بگویــد و مــا صــدای او را بشــنویم، و هــم مــا می توانیــم بــا خــدا 

ســخن گفتــه و او نیــز صــدای مــا را بشــنود.
کــودک بــا یادگیــری داســتان ســموئیل می آمــوزد کــه خــدا بــه ســن نــگاه نمی کنــد بلکــه هــر کــدام از مــا، 
در هــر ســنی کــه باشــیم، می توانیــم در یــک رابطــه دوســتی بــا خــدا قــرار بگیریــم و بــا او صحبــت کنیــم. 

کــودک بــا درک ایــن موضــوع، در شــناخت هویــت خــود در خداونــد رشــد می کنــد.
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آمادگی برای ورود به داستان: 

ایده اول:
عروسک سموئیل

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

زمان: ۵ تا ۷ دقیقه
ــی  ــد توانای ــازی، می توان ــن ب ــق ای هــدف: بچه هــا از طری

شــنیداری خــود را بــاال ببرنــد. 
توضیحات: 

از همــه بچه هــا بخواهیــد بــه صــورت دایــره دور هــم 
بنشــینن.

یکــی از بچه هــا را بــه عنــوان نفــر اول انتخــاب کــرده و بــه 
آن هــا توضیــح دهیــد نفــر اول یــک کلمــه در گــوش نفــر 
دوم خواهــد گفــت و نفــر دوم هــر چیــزی کــه شــنیده را 

بــه نفــر بعــدی بگویــد.
ایــن بــازی ادامــه پیــدا می کنــد تــا نفــر آخــر کلمــه ای را که 

شــنیده بــا صــدای بلنــد بــه همه اعــام می کند. 
همــه بچه هــا بایــد بگوینــد چــه چیــزی شــنیده اند و آیــا 
کلمــه ای بــوده کــه نفــر اول انتخــاب کــرده اســت یــا نــه؟
چنــد بــار ایــن بــازی را بــا بچه هــا تکــرار کنیــد. در آخــر بــه 
آن هــا توضیــح دهیــد کــه خیلــی مهــم اســت مــا بتوانیــم 
خیلــی خــوب گــوش بدهیــم و حرف هــای دیگــران را بــه 

خوبــی بشــنویم. 
یــک پســر بچــه  کوچکــی هــم در کتاب مقــدس اســت 
کــه خــدا بــا او صحبــت کــرد و او هــم توانســت صــدای 
خــدا را بشــنود و بــا او صحبــت کنــد. آیــا کســی آن را بــه 

یــاد مــی آورد؟

وارد شدن به دنیای کتاب مقدس:
ایده اول:

داستان سموئیل
زمان: ۷ دقیقه

هــدف: بچه هــا از طریــق شــنیدن و دیــدن، داســتان 
می آموزنــد.  را  ســموئیل 

توضیحات:
بــا اســتفاده از ویدیــو "مگــول"، داســتان ســموئیل را 

بــرای بچه هــا پخــش کنیــد.
داستان سموئیل

ایده دوم: 
داستان سموئیل همراه با ماکت

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

می آموزنــد. را  آن 
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 ســموئیل را به همراه پدرش یســا، ســموئیل، 
برادرانــش، گوســفندان و ... را درســت کنیــد و آن هــا را 
در جعبــه کفشــی کــه از قبــل آمــاده کرده اید قــرار دهید.
ماکــت را بــه کاس بیاوریــد و بــه بچه هــا فضــای زندگــی 
اشــیای  را نشــان دهیــد. در طــی داســتان  ســموئیل 
مختلــف ماننــد عیلــی، تخــت خــواب و ... را بــه ماکــت 
اضافــه کنیــد و اگــر از بچه هــا کســی ایــن داســتان را بــه 
یــاد دارد، اجــازه دهیــد داســتان ســموئیل را بــه صــورت 

https://www.kalameh.com/programepisode/داستان-سموئيل
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خاصــه بــرای بقیــه تعریــف کنــد و شــما همــراه بــا او 
ــد. ــل کنی ــا عروســک ها تکمی داســتان را ب

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 سموئیل:

ســموئیل پســر کوچکــی بــود کــه در معبد)جایــی ماننــد 
ــم در آن مــکان خــدا را  کلیســا کــه مــردم در زمــان قدی
می پرســتیدند(، در کنــار مــردی بــه اســم عیلــی زندگــی 

می کــرد.
ــه او در کارهــای  ســموئیل عیلــی را دوســت داشــت و ب

ــد کمــک می کــرد. معب
یــک شــب ســموئیل بــه اتــاق خــود رفــت تــا بخوابــد، امــا 
زمــان زیــادی نگذشــته بــود کــه صدایــی شــنید کــه اســم 

ســموئیل را صــدا می زنــد.
پــس  او را صــدا می زنــد،  ســموئیل فکــر کــرد عیلــی 
پیــش عیلــی رفــت و از او پرســید کــه چــه کاری دارد تــا 

ســموئیل انجــام دهــد.
عیلــی بــه ســموئیل گفــت کــه او، ســموئیل را صــدا 

اســت. نکــرده 
اتــاق خــود برگشــت و تصمیــم گرفــت  بــه  ســموئیل 
بخوابــد، امــا همــان صــدا دوبــاره اســم او را صــدا زد.
ســموئیل دوبــاره فکــر کــه عیلــی او را صــدا می زنــد، پــس 
بــرای بــار دوم پیــش عیلــی رفــت و از او پرســید کــه چــه 

کاری دارد تــا ســموئیل انجــام دهــد.
عیلــی بــرای بــار دوم بــه ســموئیل گفــت که او، ســموئیل 

را صــدا نکرده اســت.
ســموئیل بــه اتــاق خــود برگشــت و تصمیــم گرفــت کــه 
بخوابــد، امــا همــان صــدا بــرای بــار ســوم اســم او را صــدا 

زد.
ســموئیل بــرای بــار ســوم فکــر کــه عیلــی او را صــدا 
می زنــد، پــس پیــش عیلــی رفــت و از او پرســید کــه چــه 

کاری دارد تــا ســموئیل انجــام دهــد.
عیلی برای بار ســوم به ســموئیل گفت که او، ســموئیل 

را صدا نکرده اســت.
امــا عیلــی متوجــه شــد کــه خداونــد ســموئیل را صــدا 

بــه  پــس  کنــد،  او صحبــت  بــا  می خواهــد  و  می زنــد 
ســموئیل گفــت خداونــد تــو را صــدا می کنــد. بــه اتــاق 
خــود بــرو و اگــر دوبــاره تــو را صــدا زد بــا او صحبــت کــن.
ســموئیل بــا هیجــان بــه اتــاق خــود بازگشــت و خــدا او را 
بــرای بــار چهــارم صــدا زد. ایــن بــار ســموئیل در همــان 
مــکان جــواب خــدا را داد و شــروع بــه صحبــت کــردن بــا 

خــدا کــرد.
در آن شــب خداونــد بــه ســموئیل چیزهــای مهمــی را 
گفــت و ســموئیل نیــز بــا خداونــد ماننــد دوســت خــود 

صحبــت کــرد.
ســموئیل متوجــه شــد کــه خــدا می خواهــد بــا او ارتبــاط 
داشــته باشــد و ســموئیل هــم تصمیــم گرفتــه بــود کــه بــا 

خداونــد در یــک ارتبــاط شــخصی قــرار بگیــرد.
یــک رهبــر  او  انتخــاب شــخصی،  در راســتای همیــن 
بــزرگ بــرای قــوم خــود شــد و توانســت کارهــای بزرگــی 

بــرای خداونــد و مــردم انجــام دهــد.

بچه هــا  از  رســید  پایــان  بــه  داســتان  اینکــه  از  بعــد 
یــک  از  اســتفاده  بــا  آینــده  بخواهیــد در طــی هفتــه 
جعبــه کفــش و ســموئیل کــه در ابتــدای جلســه درســت 

کردنــد، آن هــا نیــز ماکــت خــود را تکمیــل کننــد

نتیجه گیری:
بــه بچه هــا توضیــح دهیــد همانطــور کــه در داســتان هــم 
شــنیدیم، خدا با ســموئیل صحبت کرد و ســموئیل هم 
توانســت بــا خــدا ماننــد دوســت خــودش صحبــت کنــد. 
امــروز همــه مــا در هــر ســنی کــه باشــیم، چــه کوچــک 
باشــم چــه بــزرگ، می توانیــم بــا خــدا بــه راحتــی صحبــت 
کنیــم و او همیشــه آمــاده اســت تــا صــدای مــا را بشــنود 
ــا مــا صحبــت کنــد. وقتــی مــا دعــا می کنیــم  و او هــم ب
و بــا خــدا صحبــت می کنیــم، خــدا صــدای تک تــک مــا 
را می شناســد و می دانــد کــه چــه کســی بــا او صحبــت 
ــرای صحبــت  می کنــد. او خدایــی اســت کــه همیشــه ب

کــردن بــا مــا و شــنیدن صــدای مــا وقــت دارد.
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کارگاه  اجرایی:

از بچه هــا بخواهیــد لحظاتــی چشــمان خــود را ببننــد 
و هــر کــدام از آن هــا یــک جملــه در دل خــود بــه خــدا 
بــرای  بیشــتری  زمــان  بچه هــا  از  بعضــی  بگویند)اگــر 
صحبــت بــا خــدا احتیــاج دارنــد، بــه آن هــا فرصــت و 

زمــان بیشــتری دهیــد(  
بعــد از اینکــه همــه جمــات خــود را بــه خــدا گفتنــد، 
از بچه هــا بخواهیــد بایســتند و دســت های یکدیگــر را 
بگیرنــد. بــه آن هــا بگوییــد بعــد از شــمارش شــما، همــه 
ــدر آن هاســت و  ــی کــه پ ــد از خدای ــا صــدای بلن باهــم ب
همیشــه آمــاده صحبــت بــا آن هاســت، تشــکر کننــد.

از بچه هــا بخواهیــد اســم و ســن خــود را در اول ایــن 
جملــه بگذارنــد و تک تــک آن هــا ایــن جملــه را اعــام 

ــد:  کنن
من ...)اســم کودک( کوچیکم و ...)ســن(، اما همیشــه 

می تونــم بــا خــدا حــرف بزنــم!
مثــال: مــن رکســانا، کوچیکــم و ۵ ســالمه، امــا همیشــه 

می تونــم بــا خــدا حــرف بزنــم!
امــا  ســالمه،  و ۷  کوچیکــم  کوچیکــم  امیرعلــی  مــن 

بزنــم! حــرف  خــدا  بــا  می تونــم  همیشــه 
در انتها ســرود زیر را برای بچه ها پخش کنید و جلســه 

خود را به اتمام برســانید.
سرود پرستشی "او را می پرستم"	 

https://www.youtube.com/watch?v=ouse9sNjfWg&list=PLR8YAgFwRq9drmjJfRwJ22ojxFYir5uCl&index=31
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