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سخنی با مربی
مربی عزیز کودکان در این درسنامه میآموزند که همیشه جایی برای امید و پیشرفت وجود دارد چون
ما در تمام لحظات زندگیمان خدا را در کنار خود داریم.

آمادگی برای ورود به داستان  ۱۵ :دقیقه
وسایل مورد نیاز 50 :عدد لیوان کاغذی با توجه به تصویر پایین تهیه کنید.

مربی میتواند برای ساخت دیوار از هر وسیله دیگری استفاده کند( .توجه داشته باشید که ارتفاع

برج  30تا  40سانتی متر شود).

از بچهها بخواهید که همه با همکاری هم دیواری بسازند .مربی عزیز در طول ساخت دیوار ،داستان
سقوط اریحا را که در قسمت ورود به دنیای کتاب مقدس است برای کودکان توضیح دهید.

بعد از اتمام توضیحات در مورد دیوار اریحا ،سرود پرستشی زیر را پخش کنید و از بچهها بخواهید

مثل داستان دور دیوار بچرخند و سرود را بخوانند.
سرود کودکان ،خدای ما بزرگه

ورود به دنیای کتاب مقدس  ۲۰ :دقیقه
مطالعه کالم
یوشع ۶

سقوط شهر اریحا
سالم

من یوشع هستم .خداوند به من کمک کرد تا قوم اسرائیل را به سرزمینی که خودش گفته بود ببرم.

ما به شهر اریحا رسیدیم .اما دیدیم که دور تا دور شهر دیوار خیلی بزرگ و محکم وجود داشت و
ما نمیتوانستیم به راحتی داخل شهر برویم.

حاضرید داستان یکی از پیروزی های بزرگمان که با کمک خدا به آن رسیدیم را برایتان تعریف کنم؟

(اجازه دهید کودکان به این سوال پاسخ دهند ،اگر پاسخی نشنیدید دوباره بپرسید و تشویقشان
کنید تا بلند به شما پاسخ دهند).

اما ما خداوند را داشتیم ،خداوندی که هیچ کاری برای او غیر ممکن نیست .خدا به کمک ما آمد و

گفت :برای عبور از شهر شش روز دور آن بگردید و روز هفتم هفت بار این کار را انجام دهید و کاهنان
شیپورها بنوازند و همزمان مردم فریاد بزنند ،بعد از آن دیوار شهر خراب خواهد شد.

ما کارهایی که خدا از ما خواسته بود را انجام دادیم ،و دیوار شهر اریحا سقوط کرد ،چون میدانستیم

زمانی که به همراه خدا کاری را شروع میکنیم و به آن ادامه میدهیم پیروز خواهیم شد.

امروز با شخصی آشنا میشویم که برای رسیدن به اهداف خود با کمک خداوند ادامه داد و تالش

کرد.

شخصیتهای برجسته /مری ورقیس

نتیجه گیری ۵ :دقیقه
بچهها ما میتوانیم از داستان زندگی یوشع و مری ورقیس یاد بگیریم که زمانی که مشکلی برای
ما به وجود میآید یا با آن روبرو میشویم ،ناامید نشویم و نترسیم .قرار نیست همیشه در زندگی

اتفاقات خوب بیافتد ،در این دنیا هم روزهای خوب و هم روزهای ناراحت کننده وجود دارد ،اما
خدا همیشه در کنار ما است ،در شرایط سخت زندگیمان به خدا اعتماد کنیم و در کاری که از ما

میخواهد ادامه بدهیم تا به پیروزی برسیم.

کارگاه اجرایی ۱۵ :دقیقه
 ۹قدم تا کشف استعداد

(مربی عزیز از بچهها بخواهید در مورد کارگاه اجرایی هفته قبل در کالس همه مشارکت کنند).
( کارگاه اجرایی در خانه با مشارکت والدین انجام شود).

قدمهشتم

در مسیر پیشرفت استعداد و توانایی کودکان آنها را تشویق کنید.

واژه تشویق در زبان انگلیسی به معنای "به وجود آوردن شهامت" است .ما میخواهیم از تشویق

برای بنا کردن کودکان استفاده کنیم ،نه لزوما برای رسیدن به هدف ،بلکه برای رشد و پیشرفت در
استعدادی که دارند .ما تشویق را به عنوان سوختی برای حرکت میبینیم ،سوختی که نیاز آنها است.
توجه داشته باشید کالم شما برای کودکان بسیار مهم است .در زمان تشویق کردن:
•نباید خشمگین باشیم.

•کالم ما واقع گرایانه باشد.

•حالت چهره و لحن صحبت ما مهم است.

•او را به خاطر کاری که کرده است تشویق کنیم.
•تشویق ما به اندازه و بدون اغراق باشد.

این هفته زمان مناسبی است برای این که به کودکان خود فرصت دهید تا استعدادها و یا تواناییهای

خود را نشان دهند .برای این کار میتوانید از والدین درخواست کنید که این هفته از کودکان خود
در کاری که در آن استعداد (ورزش ،موسیقی،نقاشی و )....دارند ویدئو ،صدا و یا عکس تهیه کنند
و آن را برای مربی به صورت شخصی بفرستند.

نکته  :مربی عزیز نیاز نیست که ویدئو ،صدا و یا عکس را از همه کودکان بخواهید .این کار فقط برای
تشویق کودکان است و نیاز به نشان دادن آن به همه نیست.

میتوانید در کالس رنگ آمیزی زیر را انجام دهید.

آیه حفظی :
زیرا نزد خدا هیچ امری ناممکن نیست!
لوقا 37 : ۱

