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سخین با مریب:

موضــوع همــکاری در کــودکان بــه معنــی "بــه اشــتراک گذاری" اســت. از کــودکان در گــروه ســنی 
خردســاالن نبایــد بــه شــکل غیــر واقعــی انتظــار داشــته باشــیم کــه بتوانــد بــه شــکل کامــل و بــی 
ــه او  ــوان کمکــی ب ــه هیــچ عن ــه هــم در مســیر یادگیــری ب ــا دیگــران همــکاری کنــد، تنبی نقــص ب
نمی کنــد بلکــه بهتــر اســت کــودک را بــه ایــن صــورت راهنمایــی و تشــویق کنیــم که بــه آن ها اعتماد 
کنیــم و مســئولیت هایی را واگــذار کنیــم، تــا در انجــام امــور روزانــه 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.
 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 خود 
ــد و در قســمت هایی نوبــت را رعایــت کننــد، اگرچــه هنــوز هــم  ــه اشــتراک بگذارن ــا دیگــران ب را ب
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 گــروه ســنی، نونهــاالن بســیار صبورتــر هســتند و تحمــل بیشــتری خواهــد داشــت. آن هــا 
مشــتاق انجــام کار صحیــح خواهنــد بــود و می تواننــد روابــط دوســتانه پیچیده تــری ایجــاد کننــد، کــه 

قطعــا بــه اشــتراک گذاری کمــک می کنــد. 
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 توانیم 
بــا اشــتراک  گذاشــتن چیزهایــی کــه داریــم، همــکار خــدا در مســیر کمــک کــردن بــه دیگــران باشــیم 

و اجــازه دهیــم خــدا از مــا در ایــن مســیر اســتفاده کنــد.
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آمادگی برای ورود به داستان: 

ایده اول:
من کیستم؟

زمان: ۳۰ دقیقه
هدف: ما همه همکاران خدا هستیم.

توضیحات:
ســاخت لِگو کاغذی )عیســی، شــاگرد عیســی، پســرک، 

ســبد پنــج نــان و دو ماهــی، بوته هــا(
)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 )عیسی(

شماره ۲ )سبد نان و ماهی(
شماره ۳ )پسرک(

شماره ۴ )شاگرد عیسی(
شماره ۵ )بوته ها(

)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:
پاس دادن توپ
زمان: ۱۰ دقیقه

هــدف: بچه هــا از طریــق ایــن بــازی، اهمیــت همــکاری را 
در گــروه می آموزنــد.

توضیحات: 
بــه  را  گــروه تقســیم کنیــد و آن هــا  بــه دو  را  بچه هــا 
صــورت دو ردیــف پشــت ســر هــم قــرار دهیــد. در اختیــار 

هــر گــروه یــک تــوپ قــرار دهیــد. 
نفــر اول تــوپ را از بــاالی ســر بــه نفــر پشــت ســر خــود 
پــاس می دهــد. نفــر دوم بایــد تــوپ را از زیــر پایــش بــه 
نفــر ســوم پشــت ســرش انتقــال دهــد تــا تــوپ بــه نفــر 

آخــر برســد. 
نفــر آخــر بــا ســرعت بــه اول صــف بــرود. ایــن رونــد تــا 
جایــی ادامــه می یابــد کــه همــه اعضــای گــروه یــک بــار 
بــه عنــوان اولیــن نفــر در صــف قــرار بگیرنــد. هــر بــار کــه 
تــوپ بــه زمیــن بی افتــد، آن گــروه بــازی را بایــد از ابتــدا 

شــروع کننــد. 
بــرای هیجــان بیشــتر بــازی می توانیــد کارهــای مختلفــی 
انجــام دهیــد. به طــور مثــال، چشــم بازیکنــان را ببندیــد 

یــا نــوع پــاس دادن تــوپ را تغییــر دهیــد.



5

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:
داستان پسرک در معجزه پنج نان و دو ماهی

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 معجــزه پنــج نــان و دو 
ماهــی 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 معجزه پنج نان و دو ماهی:
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. 

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
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کوچــک و چــه بــزرگ، در هــر ســنی که باشــیم می توانیم 
همــکاران خداونــد باشــیم و بــا هــر چــه داریــم، بــرای 
کمــک کــردن بــه دیگــران در دســتان خــدا قــرار بگیریــم.
خــدا می توانــد از مــا و هــر چــه کــه داریــم اســتفاده کنــد 
تــا بــه دیگــران کمــک کنیــم، فقــط الزم اســت تصمیــم  

بگیریــم خــود و هــر چــه داریــم را تقدیــم خــدا کنیــم.
از بچه هــا بخواهیــد لحظاتــی چشــمان خــود را ببندنــد و 
آن هــا را تشــویق کنیــد تــا هــر کســی کــه مایــل اســت در 
قلــب خــود دعــا کنــد کــه خــدا از او و آنچه دارد در مســیر 

کمــک کــردن بــه دیگــران اســتفاده کنــد.

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 "عشقت عمیقه"

https://youtu.be/vOXQmiB-a7U
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