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سخین با مریب:

موضــوع همــکاری در کــودکان بــه معنــی "بــه اشــتراک گذاری" اســت. کــودکان نوپا در ســن دو ســالگی 
مفهــوم "بــه اشــتراک گذاری" را درک نمی کننــد. بــه عنــوان مثــال، اگــر کودکــی وســیله ای را کــه یــک 
کــودک دیگــر دارد بخواهــد داشــته باشــد، ممکــن اســت آن کــودک متوجــه نشــود کــه چــرا بایــد انتظــار 
دریافــت آن وســیله را داشــته باشــد، همچنیــن کودکــی کــه وســیله ای را دارد متوجــه ایــن نیســت کــه 
می توانــد آن را بــا دیگــران بــه اشــتراک بگــذارد. از کــودکان در ایــن گــروه ســنی نبایــد بــه شــکل غیــر 
واقعــی انتظــار داشــته باشــیم کــه بتوانــد بــا دیگــران همــکاری کنــد، تنبیــه هــم در مســیر یادگیــری بــه 
هیچ عنوان کمکی به او نمی کند بلکه بهتر اســت کودک را در این شــرایط به این صورت راهنمایی 
و تشــویق کنیــم کــه بــه آن هــا اعتمــاد کنیــم و مســئولیت هایی را واگــذار کنیــم، تــا در انجــام امــور روزانه 
مشــارکت داشــته باشــند. ایــن امــر باعــث می شــود کــه روحیــه ی همــکاری و مســئولیت پذیری در 
کــودکان تقویــت شــود و در ســال های آینــده در تعامــل و انجــام کارهــای اجتماعــی و مشــارکت بــا 

دیگــران موفق تــر باشــند و همچنیــن اعتمــاد بــه  نفــس و خودبــاوری نیــز در آن هــا رشــد می کنــد.
 همــکاری بــدان معنــی اســت کــه کــودکان بایــد بتواننــد احساســات خــود را مدیریــت کننــد و کــودکان 

نوپــا فقــط در تمریــن کــردن اســت کــه ایــن موضــوع را مــی آموزنــد.
از ســن ســه ســالگی بــه بعــد، بســیاری از کــودکان در مــورد اشــتراک گذاری بــه ایــن درک خواهنــد 
رســید کــه دیگــران نیــز احساســاتی دارنــد. ایــن بــدان معنــی اســت کــه بهتــر می تواننــد وســایل خــود را 
بــا دیگــران بــه اشــتراک بگذارنــد و در قســمت هایی نوبــت را رعایــت کننــد، اگرچــه هنــوز هــم ممكــن 
اســت بــه اشــتراک گذاشــتن اســباب بازی یــا وســیله مــورد عالقه شــان بــرای آنهــا ســخت باشــد، امــا بــا 

تمریــن کــردن، ایــن موضــوع را بهتــر و بیشــتر یــاد خواهنــد گرفــت.
در ایــن کمــک آموزشــی، بــه طــور ویــژه بــه پســر کوچکــی کــه در معجــزه پنــج نــان و دو ماهــی نقــش 
داشــت، اشــاره شــده اســت کــه تصمیــم گرفــت بــا نــان و ماهــی خــود، در مســیر برکــت دادن بــه 

دیگــران بــا خداونــد همــکاری کنــد.
کــودک بــا یادگیــری ایــن داســتان می آمــوزد کــه هــر کــدام از مــا، در هــر ســنی کــه باشــیم، می توانیــم 

بــا اشــتراک  گذاشــتن چیزهایــی کــه داریــم، همــکار خــدا در مســیر کمــک کــردن بــه دیگــران باشــیم.
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آمادگی برای ورود به داستان: 

ایده اول:
عروسک پسر بچه و سبد نان و ماهی

زمان: ۵ تا ۷ دقیقه
هــدف: خردســال بــا ایــن کار عملــی، خــود از همان ابتدا 
وارد داســتان می شــود و با شــخصیت پســر بچه ارتباط 

برقــرار می کند.
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 عروســک پســر بچــه، الگــوی 
ســبد نان و ماهی، چســب مایع، قیچی، رول دســتمال 

توالت.
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:
بادکنک را به مقصد برسان.

زمان: ۱۰ دقیقه
هــدف: بچه هــا از طریــق ایــن بــازی، اهمیــت همــکاری در کار 

می آموزنــد. را  گروهــی 
وسایل مورد نیاز: بادکنک به تعداد بچه ها.

توضیحات:
بچه ها را به دو گروه تقسیم بندی کنید.

یــک قســمت کالس را بــه عنــوان مبــدأ و محــل شــروع بــازی و 
قســمت دیگــری را بــه عنــوان مقصــد و محــل پایــان مشــخص 

ــد. کنی
بــه هــر کــدام از بچه هــا یــک بادکنــک بدهیــد و از آن هــا بخواهیــد 
بادکنک هــای خــود را بــاد کننــد. از بچه هــا بخواهیــد بــه محــض 
شــروع بــازی نفــر اول هــر گــروه بادکنــک خــود را بــه هــوا پرتاب کند 
و بــا ســر خــود آن را بــه ســمت مقصــد هدایــت کند. وقتــی نفر اول 
بــه مقصــد رســید نفــر دوم می توانــد بــه ســمت مقصــد بــا بادکنک 
خــود حرکــت کنــد. بــه ایــن ترتیــب همــه بچه هایــی کــه در گــروه 

هســتند بایــد بــه مقصــد برســند. هــر بــار کــه بادکنــک بــه زمیــن 
بی افتــد، آن فــرد بایــد بــازی را  از ابتــدا شــروع کنــد.

اعضــای هــر گروهــی کــه زودتــر بــه مقصد رســیده باشــند، آن گروه 
برنــده بــازی خواهــد بود..

ایده سوم:
جعبه را خالی کن!

زمان: ۱۰ دقیقه
هــدف: بچه هــا از طریــق ایــن بــازی، اهمیــت همــکاری 

در کار گروهــی را می آموزنــد.
وســایل مــورد نیــاز: تعــدادی تــوپ پالســتیکی، ســبد و یا 

جعبه، کمربند.
توضیحات:

یــک ســبد کم عمــق و ســبک آمــاده کنیــد و تعــدادی 
تــوپ داخــل آن بریزیــد. ســبد را بــه کمربند وصل کنید.

بچه ها را به دو گروه تقسیم بندی کنید.
بازیکنــان هــر گــروه  بایــد بــه ترتیــب کمربنــد را ببندنــد 
و بــا تــکان دادن کمــر، توپ هــا را بــه بیــرون از ســبد 
بیاندازند. در طول بازی اســتفاده از دســت و خم شــدن 
غیرمجــاز اســت. هــر بازیکــن بعــد از خالــی کــردن ســبد 
بایــد توپ هــا را داخــل ســبد قــرار دهــد و ســبد را بــه 
هم گروهــی خــود بدهــد تــا او دوبــاره ایــن کار را تکــرار 
کنــد. گروهــی کــه زودتــر بــازی را تمــام کنــد، برنــده 

اســت.

وارد شدن به دنیای کتاب مقدس:
ایده اول:
ایده اول:

داستان پسرک در معجزه پنج نان و دو ماهی
زمان: ۶ دقیقه

هــدف: بچه هــا از طریــق شــنیدن و دیــدن، داســتان 
پســرک در معجــزه پنــج نــان و دو ماهــی را می آموزنــد.

توضیحات:
از ویدیــو "مگــول"، داســتان پســرک در  بــا اســتفاده 
معجــزه پنــج نــان و دو ماهــی را بــرای بچه هــا پخــش 

کنیــد.
لینک " داستان پسرک در معجزه پنج نان و دو ماهی "

https://www.kalameh.com/programepisode/داستان-پنج-نان-و-دو-ماهی
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ایده دوم: 
نــان و دو  پنــج  داســتان داســتان پســرک در معجــزه 

ماهــی همــراه بــا ماکــت
زمان: ۱۰ دقیقه

داســتان  و شــنیدن  دیــدن  از طریــق  بچه هــا  هــدف: 
پســرک در معجــزه پنــج نــان و دو ماهــی ، خــود قســمتی 

از ایــن داســتان می شــوند و آن را می آموزنــد.
توضیحات:

ممکن اســت در کانون شــادی شــما خردساالنی باشند 
کــه داســتان داســتان پســرک در معجــزه پنــج نــان و دو 
ــرای اینکــه از تکــرار  ماهــی را از قبــل شــنیده باشــند، ب
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.
عروســک پســرک را بــه همــراه عیســی، شــاگرد عیســی، 
ــد و آن هــا را در  ــان و ماهــی و ... را درســت کنی ســبد ن
جعبــه کفشــی کــه از قبــل آمــاده کرده ایــد قــرار دهیــد.

ماکــت را بــه کالس بیاوریــد و بــه بچه ها فضای آن زمان 
را نشــان دهید. در طی داســتان اشــیای مختلف مانند 
عیســی، شــاگرد عیســی و ... را بــه ماکــت اضافــه کنیــد 
و اگــر از بچه هــا کســی ایــن داســتان را بــه یــاد دارد، 
اجــازه دهیــد داســتان پســرک را بــه صــورت خالصــه برای 
بقیــه تعریــف کنــد و شــما همــراه بــا او داســتان را بــا 

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(
نــان و دو  پنــج  خالصــه داســتان پســرک در معجــزه 

ماهــی:
یــک روز عیســی بیــرون از شــهر بــه مکانــی دور افتــاده 

رفــت تــا در تنهایــی دعــا کنــد. 
امــا از آنجایــی کــه مــردم او را خیلــی دوســت داشــتند 
و همیشــه می خواســتند کــه بــه صحبت هــای عیســی 
گــوش دهنــد، بــه دنبــال او رفتنــد و کنــار او نشســتند.
عیســی در مــورد کتاب مقــدس و خــدا بــا مــردم صحبــت 

کــرد، بیمارانــی کــه آنجــا بودنــد را شــفا داد. 
ــا عیســی در آن  ــود کــه مــردم ب ــادی گذشــته ب زمــان زی
مــردم حســابی گرســنه شــده  بودنــد و همــه  بیایــان 

بودنــد.
شــاگردان عیســی بــه او گفتنــد زمــان زیــادی گذشــته 
اطــراف  شــهرهای  بــه  را  آن هــا  گرســنه اند،  مــردم  و 

بفرســتیم تــا بــرای خودشــان غــذا تهیــه کننــد.
عیســی بــه شــاگردان خــود گفــت کــه احتیاجــی نیســت 
مــردم جایــی برونــد، شــما بــرای مــردم غــذا تهیــه کننــد. 
امــا شــاگردان گفتنــد تعــداد مــردم خیلــی زیــاد اســت و 

مــا نمی توانیــم بــرای همــه ی  آن هــا غــذا تهیــه کنیــم.
ــه آن هــا گفــت برونــد و از مــردم بپرســند کــه  عیســی ب

چنــد نــان دارنــد.
بعــد از مدتــی یکــی از شــاگردان آمــد و گفــت در اینجــا 
پســر کوچکــی اســت کــه فقــط پنــج نــان و دو ماهــی 

دارد. عیســی گفــت او را پیــش مــن بیاوریــد.
 پســر کوچــک پیــش خــودش فکــر کرد که مــن می توانم 
بــه عیســی در خــوراک دادن بــه مــردم کمــک کنــم، پــس 
تصمیــم گرفــت ســبد خــودش کــه پنــج نــان و دو ماهــی 

در آن بــود را بــه عیســی بدهــد. 
عیســی ســبد او را گرفــت و خــدا را شــکر کــرد. ســپس 
ســبد نــان و ماهــی را بــه شــاگردان داد تــا بیــن مــردم 

پخــش کننــد.
شــاگردان غــذا را بیــن مــردم پخــش کردنــد و همــه مــردم 
ســیر شــدند، چنــد ســبد دیگــر از نــان و ماهــی هــم 

اضافــه آمــد.
ــود  ــود کــه توانســته ب پســر کوچــک خیلــی خوشــحال ب
بــا عیســی در خــوراک دادن بــه مــردم همــکاری کنــد. او 
متوجــه شــد کــه خــدا می توانــد از او بــرای کمــک کــردن 

بــه مــردم اســتفاده کنــد و بــا خــدا همــکاری کنــد.

بچه هــا  از  رســید  پایــان  بــه  داســتان  اینکــه  از  بعــد 
بخواهیــد در طــی هفتــه آینــده بــا اســتفاده از یــک جعبه 
کفــش، پســرک و ســبد نــان و ماهــی کــه در ابتــدای 
جلســه درســت کردنــد، آن هــا نیز ماکت خــود را تکمیل 

کننــد.
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نتیجه گیری:
بــه بچه هــا توضیــح دهیــد همانطــور کــه در داســتان هــم 
شــنیدیم، خدا از پســر کوچک و آنچه داشــت اســتفاده 
ــزرگ را برکــت دهــد. امــروز مــا چــه  ــی ب ــا جماعت کــرد ت
کوچــک و چــه بــزرگ، در هــر ســنی که باشــیم می توانیم 
همــکاران خداونــد باشــیم و بــا هــر چــه داریــم، بــرای 

کمــک کــردن بــه دیگــران بــا خــدا همــکاری کنیــم.

بعــد از اینکــه همــه جمــالت خــود را بــه خــدا گفتنــد، 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 بــا 

خــدا همــکاری کنم!
مثــال: مــن رکســانا، کوچیکــم و ۵ ســالمه، می تونــم بــا 

خــدا همــکاری کنــم!
مــن امیرعلــی کوچیکــم کوچیکــم و ۷ ســالمه، می تونــم 

بــا خــدا همــکاری کنــم!

کارگاه  اجرایی:
بچه هــا را دو بــه دو گروه بنــدی کنیــد. بــه هــر گــروه یــک 

مســئولیت بسپارید.
به عنوان مثال: 

گــروه یــک: بــه همــراه مربــی خــود خوراکی هــا را بیــن 
بچه هــا تقســیم کنــد.

گــروه دو: بــا کمــک مربــی خــود صندلی هــا را مرتــب 
کنــد.

گــروه ســه: بــه مربــی خــود در جمــع کردن وســایل کمک 
کند.
و ...

بــه آن هــا توضیــح دهیــد کمــک کــردن مــا بــه یکدیگــر 
بــه  بــرای کمــک  بــا خــدا  کــردن  نــوع همــکاری  یــک 

اســت. دیگــران 

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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