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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 تصویــری اســت کــه از خــود در ذهــن دارنــد. اعتمــاد بــه  نفــس 

موهبتــی اســت کــه از دوران کودکــی شــکل می گیــرد و بــه مــرور زمــان تثبیــت می شــود. 
بســیاری از افــراد و بــه طــور ویــژه کودکانــی کــه اعتمــاد بــه نفــس باالیی در صحبت کردن ندارند، همیشــه در یک 
مواجهــه ترس آلــود بــا خودشــان و دیگــران قــرار دارنــد. کودکانــی کــه ایــن ویژگــی را دارنــد، بــرای انجــام هــر کاری 

عقب نشــینی می کننــد و از فعالیت هــای مختلــف کنــاره می گیرنــد.
زمانــی کــه یــک کــودک در مســیر تقویــت شــدن اعتمــاد بــه نفســش قــرار می گیــرد، بــه مــروز زمــان باورپذیــری و 
اعتمــاد بیشــتری را بــه نســبت بــه خــودش احســاس می کنــد و بــه ایــن شــکل در برقــراری ارتبــاط موفق تــر خواهــد 

بود.
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 
خود را کامل بزنند. کودکان نياز دارند احســاس كنند كه 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 
ــا همســر نعمــان  ــاال از کاری کــه خــدا توســط نبــی ای در کشــورش می کنــد، ب ــه نفــس ب ــا اعتمــاد ب اســت. او ب

صحبــت کــرد و ایــن صحبــت باعــث شــد تــا نعمــان بــه آنجــا رفتــه و شــفا یابــد.
نونهــال بــا یادگیــری ایــن داســتان می آمــوزد کــه امــروز هــر کــدام از مــا، در هــر ســنی کــه باشــیم، می توانیــم در 

مــورد خــدا و کارهــای عظیــم او بــا دیگــران نیــز صحبــت کنیــم.
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آمادگی برای ورود به داستان: 

ایده اول:
من کیستم؟

زمان: ۳۰ دقیقه
هــدف: همــه مــا می توانیــم در مــورد خــدا بــا دیگــران 

صحبــت کنیــم.
توضیحات:

ســاخت لِگــو کاغــذی )دختــرک خدمتــکار، زن نعمــان، 
نعمــان، االغ نعمــان، هدایــا(

)الگوها در انتهای درس قرار دارند(
بچه هــا  بــرای  را  لِگــو  آماده ســازی  طرح هــای  قبــل  از 
ــد. طرح هــای آماده ســازی لِگوهــا را ترجیحــا  آمــاده کنی
روی مقــوا پرینــت بگیریــد. هــر نونهــال بایــد بــا خــود 

چســب و قیچــی داشــته باشــد.
بــه بچه هــا توضیــح دهیــد ایــن یــک بــازی اســت کــه 
براســاس آن شــخصیت ها را می ســازیم و هــر کــدام از 
بچه هــا بایــد حــدس بزننــد کــه ایــن شــخصیت ها مربوط 

بــه کــدام داســتان از کتاب مقــدس هســتند.
از بیــن شــماره های زیــر یکــی را  از بچه هــا بخواهیــد 
انتخــاب کنند)فقــط شــماره ها را بــرای بچه هــا بخوانیــد 

و اســم شــخصیت ها را بــه آن هــا نگوییــد(
شماره ۱ )دخترک خدمتکار(

شماره ۲ )هدایا(
شماره ۳ )زن نعمان(

شماره ۴ )نعمان(
شماره ۵ )االغ نعمان(

)لطفــاً تصویــر کامــل شــده را بــه بچه هــا نشــان ندهید تا 
هیجان درســت کردن آن حفظ شــود(

بعــد از اینکــه بچه هــا شــخصیت های خــود را انتخــاب 
کردند، به آن ها توضیح دهید نحوه درســت کردن این 
لِگوها برگرفته از داســتان لِگوها اســت که اســباب بازی 
آن بــرای تمامــی گروه هــای ســنی اســت و انیمیشــن 
می خواهیــم  مــا  امــروز  امــا  اســت،  موجــود  هــم  آن 
شــخصیت های کتاب مقــدس را بــا اســتفاده از لِگوهــای 

کاغــذی بســازیم. 
خــود  لِگــوی  کــردن  درســت  مشــغول  باهــم  همــه 
براســاس الگوهای داده شــده شــوید و در حین درســت 

ــن  ــد ای ــا می دانی کــردن آن هــا از بچه هــا بپرســید کــه آی
شــخصیت ها براســاس کــدام داســتان از کتاب مقــدس 
بزننــد  حــدس  بچه هــا  همــه  دهیــد  اجــازه  هســتند؟ 
از  کــدام داســتان  بــه  ایــن شــخصیت ها مربــوط  کــه 

اســت. کتاب مقــدس 
)اگــر تعــداد بچه هایــی کــه بــا آن هــا کار می کنیــد کــم 
هســتند لطفــاً باهــم ایــن شــخصیت ها را درســت کنیــد 
بــه طــوری کــه هــر کــس یــک شــخصیت متفــاوت را 
درســت کنــد. اگــر تعــداد بچه هــای کالس شــما بیشــتر 
از تعــداد شــخصیت ها هســتند همــه بچه هــا می تواننــد 
کننــد  درســت  دارنــد  دوســت  کــه  را  هــر شــخصیتی 
امــا مطمئــن باشــید کــه همــه بچه هــا یــک شــخصیت 

متفــاوت را حتمــاً درســت می کنــد(
بــه  بــه قســمت "وارد شــدن  از حــدس بچه هــا  بعــد 

برویــد. کتاب مقــدس"  دنیــای 

ایده دوم:
بحث و گفتگو

زمان: ۱۰ دقیقه
هــدف: بچه هــا از طریــق بحــث و گفتگــو، تجریبات خود 
را دررابطــه بــا "صحبــت کــردن در مــورد خــدا بــا دیگــران" 

در میــان می گذارنــد.
توضیحات: 

چــه تجربــه ای از دیــدن کار خــدا در زندگی تــان داریــد؟ 
آن را بــرای بقیــه کالس تعریــف کنیــد.

از بچه هــا ســوال زیــر را بپرســید و اجــازه دهیــد همــه 
بقیــه  بــا  را  خــود  نظــرات  و  دهنــد  جــواب  بچه هــا 

بگذارنــد؟ میــان  در  دوستان شــان 
ــا افــراد در مــورد کارهــای  ــا آن فــرد و ی ــا بــه حــال ب ــا ت آی

خــدا و تجربیــات خــود صحبــت کرده ایــد؟ 
بــه بچه هــا توضیــح دهیــد شــهادت دادن مــا در مــورد 
کارهــای خــدا در زندگی مــان می توانــد زندگــی اطرافیــان 

و یــا افــراد دیگــر را تغییــر دهــد.
بــه آن هــا توضیــح دهیــد شــخصی در کتاب مقــدس 
اســت کــه بــا در میــان گذاشــتن کاری کــه خــدا می توانــد 
انجــام دهــد، باعــث شــد کــه یــک بیمــار از بیمــاری خــود 

شــفا پیــدا کنــد. آیــا می دانیــد آن شــخص کیســت؟
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وارد شدن به دنیای کتاب مقدس:
داستان دخترک خدمتکار و نعمان

زمان: ۱۰- ۱۵ دقیقه
هــدف: بــه جــای اینکــه از زبــان معلــم داســتان شــنیده 
می شــود  کشــیده  چالــش  بــه  بچه هــا  ذهــن  شــود، 
تــا خــود داســتانی را کــه شــاید بارهــا شــنیده اند را بــا 

یکدیگــر در میــان بگذارنــد. 
توضیحات:

از بچه هــا بپرســید آیــا داســتان دختــرک خدمتــکار و 
نعمــان را شــنیده اند؟ از آن هــا بخواهیــد داســتان را بــه 
صــورت خالصــه تعریــف کننــد. ترجیحــاً اجــازه دهیــد 
خــود بچه هــا داســتان را تعریــف کننــد، شــما نیــز بــا 
اســتفاده از نــکات زیــر می توانیــد آن را تکمیــل کنیــد.

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. 

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 ...

کارگاه اجرایی: 
از بچه هــا بخواهیــد بــه اطرافیــان خــود فکــر کننــد و یــک 
نفــر را انتخــاب کننــد و اســم آن را روی کاغــذ بنویســند. 
آن  بــرای  و  کننــد  انتخــاب  را  خــود  از دوســتان  یکــی 
شــخص بــا هــم دعــا کننــد و آن هــا را تشــویق کنیــد کــه 
دو بــه دو بــرای یکدیگــر و آن فــردی کــه اســمش روی 

کاغــذ نوشــته شــده دعــا کننــد.
از آن هــا بخواهیــد درطــول ایــن هفتــه بــا آن فــرد در 
رابطــه بــا کاری کــه خــدا در زندگــی آن هــا انجــام داده و 
قــادر اســت انجــام دهــد، صحبــت کننــد 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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