
کتابمقدس



مجموعه"کودکاِنکتابمقدس"

درس ششم  : دخرتک خدمتکار و نعمان
گروه سین: 4-۸ سال 

هدف: گرچه کوچیکم اما من یم تونم از همین االن در مورد 
کارهای بزرگ خدا به همه بگم.

 آیات کلیدی: دوم پادشاهان ۵: ۲

سازمان ایالم ، کلیه حقوق محفوظ یم باشد 2021 ©



سخین با مریب:

بــه احساســاتی کــه هــر یــک از آدم هــا نســبت بــه خودشــان دارنــد، اعتمــاد بــه  نفــس می گوینــد. در 
حقیقــت اعتمــاد بــه  نفــس نــگاه افــراد بــه خودشــان و تصویری اســت کــه از خود در ذهــن دارند. اعتماد 

بــه  نفــس موهبتــی اســت کــه از دوران کودکــی شــکل می گیــرد و بــه مــرور زمــان تثبیــت می شــود. 
ــد،  ــی در صحبــت کــردن ندارن ــه نفــس باالی ــی کــه اعتمــاد ب ــژه کودکان ــه طــور وی بســیاری از افــراد و ب
ــن ویژگــی را  ــی کــه ای ــد. کودکان ــرار دارن ــا خودشــان و دیگــران ق ــود ب همیشــه در یــک مواجهــه ترس آل

دارنــد، بــرای انجــام هــر کاری عقب نشــینی می کننــد و از فعالیت هــای مختلــف کنــاره می گیرنــد.
ــه مــروز زمــان  ــرد، ب ــرار می گی ــه نفســش ق ــی کــه یــک کــودک در مســیر تقویــت شــدن اعتمــاد ب زمان
باورپذیــری و اعتمــاد بیشــتری را بــه نســبت بــه خــودش احســاس می کنــد و بــه ایــن شــکل در برقــراری 

ارتبــاط موفق تــر خواهــد بــود.
خردســاالن معمــوال دارای میــزان باالیــی از اعتمــاد بــه نفــس هســتند، امــا بــا گذشــت ســال هایی چنــد 
از کودکــی ، اعتمــاد بــه نفــس آن هــا کاهــش می یابــد. تعــدادی از دالیــل بــه هــم پیوســته وجــود دارد 
کــه نشــان می دهــد اعتمــاد بــه نفــس پاییــن در صحبــت کــردن از دوران پیــش از بلــوغ شــروع می شــود.
بــرای ایجــاد اعتمــاد بــه نفــس بــاال در صحبــت کــردنِ کــودکان، بــه آن هــا خــوب گــوش کنیــد و اجــازه 
دهیــد حــرف خــود را کامــل بزننــد. کــودکان نيــاز دارنــد احســاس كننــد كــه افكارشــان، احساسات شــان، 

خواســته  و نظرات شــان مهــم می باشــد تــا بتواننــد بــه خوبــی ارتبــاط برقــرار کــرده و صحبــت کننــد.
نشانه های اعتماد به نفس باال در صحبت کردن در بین کودکان عبارت اند از:

کودک با دیگران به خوبی ارتباط برقرار می  کند.	 
کودک انتقاد را بدون بروز خشم و گرفتن حالت تدافعی می پذیرد.	 
کودک می تواند احساساتش را ابراز کند.	 
کودک می تواند نظرش را برای دیگران بیان کند.	 
از نشــانه هــای اعتمــاد بــه نفــس بــاال در صحبــت کــردنِ کــودک ایــن اســت کــه در موقعیت هــای 	 

اجتماعــی احســاس راحتــی می کنــد.
در ایــن کمــک آموزشــی، بــه طــور ویــژه بــه دختــرک خدمتــکاری کــه در خانــه نعمــان کار می کــرد، اشــاره 
شــده اســت. او با اعتماد به نفس باال از کاری که خدا توســط نبی ای در کشــورش می کند، با همســر 

نعمــان صحبــت کــرد و ایــن صحبــت باعــث شــد تــا نعمــان بــه آنجــا رفتــه و شــفا یابــد.
کــودک بــا یادگیــری ایــن داســتان می آمــوزد کــه امــروز هــر کــدام از ما، در هر ســنی که باشــیم، می توانیم 

در مــورد خــدا و کارهــای عظیــم او بــا دیگران نیز صحبت کنیم.
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آمادگی برای ورود به داستان: 

ایده اول:
عروسک دخترک خدمتکار

زمان: ۵ تا ۷ دقیقه
هــدف: خردســال بــا ایــن کار عملــی، خــود از همــان 
ابتــدا وارد داســتان می شــود و بــا شــخصیت دختــرک 

خدمتــکار ارتبــاط برقــرار می کنــد.
اگــر جلســات شــما مجــازی برگــزار می شــود، لطفــاً از 
قبــل فایــل الگوهــا را برای والدین ارســال کنیــد و از آن ها 
بخواهیــد تصاویــر را پرینــت بگیرنــد و وســایل مــورد نیــاز 

را بــرای خردســال خــود در ایــن جلســه آمــاده کننــد.
وســایل مــورد نیــاز: الگــوی دختــرک خدمتــکار، 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
هدف: بچه ها با این بازی با انواع شغل  ها آشنا می شوند.

توضیحات: 
از قبــل بــه بچه هــا بگوییــد بــرای شــرکت در ایــن جلســه بــا لبــاس 
شــغلی کــه دوســت دارنــد در آینــده انجــام دهنــد بیاینــد. بــه 
والدیــن آن هــا بگوییــد بــا خالقیــت و بــا اســتفاده از لباس هایــی کــه 
در حال حاضر دارند لباس آن شــغل را آماده کنند و الزم نیســت 

کــه آن را تهیــه کننــد. 
زمانــی کــه همــه بچه هــا بــا لباس هایــی کــه آمــاده کرده انــد بــه 
کالس آمدنــد، بــه آن هــا بگوییــد بــا دقــت بــه یکدیگــر نــگاه کننــد 
و حــدس بزننــد هــر کــدام از دوســتان آن هــا چــه شــغلی را انتخــاب 

کرده انــد امــا بــا صــدای بلنــد اعــالم نکننــد تــا زمــان آن برســد.
در این فاصله سرود زیر را پخش کنید.

لینک سرود "چه شغلی را انتخاب کنم"	 
بعــد از پخــش ســرود بــه نوبــت بچه هــا را انتخــاب کنیــد 
تــا دوســتان آن هــا  حــدس بزننــد کــه شــغل آن یــک نفــر 

چیست؟

ایــن بــازی را بــا توجــه بــه تعــداد اعضای کالس تــان ادامه 
دهیــد و اجــازه دهیــد هــر یــک از بچه هــا راجــع به شــغلی 

کــه انتخــاب کرده انــد صحبت کنند.
کســی  کتاب مقــدس  در  دهیــد  توضیــح  بچه هــا  بــه 
بــود کــه خدمتــکار بــود و در خانــه شــخص مهمــی کار 
می کــرد. آیــا میدانیــد او کیســت؟ اجــازه دهیــد بچه هــا 

حــدس بزننــد.
دختــرک  آن  بزننــد  حــدس  توانســتند  بچه هــا  اگــر 
خدمتــکار در داســتان نعمــان اســت، از آن هــا بخواهیــد 
داســتان را تعریــف کننــد و بــه ایــده دوم "وارد شــدن بــه 

دنیــای کتاب مقــدس" مراجعــه کنیــد

وارد شدن به دنیای کتاب مقدس:
ایده اول:

داستان دخترک خدمتکار و نعمان
زمان: ۷ دقیقه

هــدف: بچه هــا از طریــق شــنیدن و دیــدن، داســتان 
دختــرک خدمتــکار و نعمــان را می آموزنــد.

توضیحات:
دختــرک  داســتان  "مگــول"،  ویدیــو  از  اســتفاده  بــا 
کنیــد. پخــش  بچه هــا  بــرای  را  نعمــان  و  خدمتــکار 

لینک "داستان دخترک خدمتکار و نعمان"	 

ایده دوم: 
داســتان داســتان دختــرک خدمتــکار و نعمــان همــراه بــا 

ماکت
زمان: ۱۰ دقیقه

داســتان  و شــنیدن  دیــدن  از طریــق  بچه هــا  هــدف: 
دختــرک خدمتــکار و نعمــان همــراه بــا ماکــت، خــود 
قســمتی از ایــن داســتان می شــوند و آن را می آموزنــد.

توضیحات:
خردســاالنی  شــما  شــادی  کانــون  در  اســت  ممکــن 
باشــند کــه داســتان دختــرک خدمتــکار و نعمــان را از 
قبــل شــنیده باشــند، بــرای اینکــه از تکــرار جلوگیــری 
شــود شــما می توانیــد بــا خالقیــت خــود و بــا کمــک خــود 

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

کفــش درســت کنیــد.

https://www.youtube.com/watch?v=vPOi5ZoiYwk&list=PLR8YAgFwRq9drmjJfRwJ22ojxFYir5uCl&index=21
https://www.kalameh.com/programepisode/داستان-دخترک-خدمتکار-و-نعمان
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عروسک دخترک خدمتکار را به همراه نعمان، همسر 
نعمان، هدایا  و ... را درســت کنید و آن ها را در جعبه 

کفشــی کــه از قبــل آمــاده کرده ایــد قــرار دهید.
ماکــت را بــه کالس بیاوریــد و بــه بچه ها فضای آن زمان 
را نشــان دهید. در طی داســتان اشــیای مختلف مانند 
همســر نعمــان، هدایــا و ... را بــه ماکــت اضافــه کنیــد 
و اگــر از بچه هــا کســی ایــن داســتان را بــه یــاد دارد، 
اجــازه دهیــد داســتان دختــرک را بــه صــورت خالصــه 
بــرای بقیــه تعریــف کنــد و شــما همــراه با او داســتان را با 

عروســک ها 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(

خالصه داستان دخترک خدمتکار و نعمان:
نعمــان یــک ســرباز شــجاع و فرمانــده ارتش کشــور خود 
بــود امــا بیمــاری پوســتی داشــت و ایــن بیمــاری او را آزار 

می داد.
همســر نعمــان خدمتــکاری داشــت کــه دختــر کوچکــی 

بــود.
یــک روز ایــن دختــر کوچــک بــه همســر نعمــان گفت که 
در کشــور او یــک مــرد خدایــی اســت کــه می توانــد بــرای 
نعمــان دعــا کنــد و خــدا او را از ایــن بیمــاری شــفا دهــد. 
همســر نعمــان تمــام صحبت  هــای خدمتــکار خــود را بــه 

نعمــان گفت.
نعمــان تصمیــم گرفــت پیــش آن مــرد خــدا بــرود تــا برای 

او دعــا کــرده و از خــدا بخواهــد کــه او را شــفا دهــد.
نعمــان بــا هدایــای زیــادی بــه آن کشــور رفــت و بعــد از 
انجــام کارهایــی کــه آن مــرد خــدا بــه نعمــان گفتــه بــود 
ــری از بیمــاری  کــه انجــام دهــد، شــفا یافــت و دیگــر اث

پوســتی روی بــدن او نبــود.
بچه هــا  از  رســید  پایــان  بــه  داســتان  اینکــه  از  بعــد 
یــک  از  اســتفاده  بــا  آینــده  بخواهیــد در طــی هفتــه 
جعبــه کفــش، دختــرک خدمتــکار کــه در ابتــدای جلســه 
درســت کردنــد، آن هــا نیــز ماکــت خــود را تکمیــل کنند.

نتیجه گیری:
بــه بچه هــا توضیــح دهیــد همانطــور کــه در داســتان 
هــم شــنیدیم، دختــرک توانســته بــود بــا شــجاعت از 
کاری کــه خــدا توســط آن نبــی یــا مــرد خــدا می کنــد، بــا 
همســر نعمــان صحبــت کنــد و ایــن صحبــت باعث شــد 

تــا نعمــان بــه آنجــا رفتــه و شــفا پیــدا کنــد.
عظیــم  کارهــای  می توانــد  نیــز  خــدا  همــان  امــروز 
انجــام دهــد و همــه مــا نیــز می توانیــم بــا شــجاعت بــه 
اطرافیان مــان از کارهایــی کــه خــدا انجــام داده و انجــام 
می دهــد بگوییــم. در هــر ســنی کــه باشــیم می توانیم در 
مــورد خــدا بــا مــردم صحبــت کنیــم و بــه آن هــا بگوییــم 
کــه او خــدای عظیمــی اســت کــه قــادر اســت هــر کاری 
را انجــام دهــد حتــی کارهایــی کــه مــا فکــر می کنیــم 
کــه  اســت  قدرتمنــد  آنقــدر  خــدا  اســت،  غیرممکــن 
می توانــد انجــام دهــد ماننــد: شــفا دادن بیمــاران و ...
از بچه هــا بخواهیــد اســم و ســن خــود را در اول ایــن 
جملــه بگذارنــد و تک تــک آن هــا ایــن جملــه را اعــالم 

کننــد:
مــن ...)اســم کــودک( کوچیکــم و ...)ســن(، می تونــم در 

مــورد خــدا بــه همــه بگم!
مــن ...)اســم کــودک( کوچیکــم و ...)ســن(، می تونــم در 

مــورد خــدا بــا همــه صحبــت کنم!
مثــال: مــن رکســانا، کوچیکــم و ۵ ســالمه، می تونــم در 

مــورد خــدا بــه همــه بگــم!
مــن امیرعلــی کوچیکــم کوچیکــم و ۷ ســالمه، می تونــم 

در مــورد خــدا بــا همــه صحبــت کنــم!

کارگاه  اجرایی:
از بچه هــا ســوال کنیــد تــا بــه حــال بــرای آن هــا اتفاقــی 
افتــاده کــه بــرای آن دعــا کننــد و شــفا یابنــد؟ بــه طــور 
مثــال: آن هــا بیمــار بودنــد و بــا پــدر و مــادر خــود باهــم 
نــزد خــدا دعــا کردنــد و بعــد از آن خــوب و ســالمت 

شــدند.
ــا  اجــازه دهیــد بچه هــا فکــر کننــد و شــهادات خــود را ب

بقیــه میــان بگذارنــد.
بعــد از ایــن کــه همــه از شــهادت های خــود صحبــت 
کردنــد، همــه باهــم وقتــی را بــرای شــکرگزاری از خداونــد 

بــرای کارهــای عظیمــش اختصــاص دهیــد.
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از بچه هــا بخواهیــد در طــول ایــن هفتــه بــا یــک نفــر 
شــهادت خــود را در میــان بگذارنــد وهفتــه آینــده از 
تجربــه خــود بــرای بقیــه دوستان شــان تعریــف کننــد.

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

سرود پرستشی "قادر متعال، کارهایش عظیم" 	 

https://www.youtube.com/watch?v=DkLGmjpF-fw
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