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سخین با مریب:

کــودکان از بــدو تولــد نیــاز دارنــد تــا احساســاتی ماننــد دوســت داشــتن و دوســت داشــته شــدن را دریافــت و درک کننــد. 
کودکان باید از روزهای نخســتین زندگی، دوســت داشــته شــدن را در محیط خانواده احســاس کنند. در غیر این صورت، 

در ایــام بزرگســالی در محیطــی خــارج از منــزل بــه دنبــال ایــن احســاس مــی گردنــد.
ــز متفــاوت اســت. برخــی  ــا و مفهــوم آن از نظــر کــودکان نی عشــق و دوســت داشــتن تعاریــف گســترده ای دارد کــه معن
کــودکان در آغــوش گرفتــن و برخــی دیگــر محبــت کــردن را عشــق می داننــد، امــا موضوع دارای اهمیت این اســت که عشــق 

از نــگاه یــک کــودک، درکــی اســت کــه از اطرافیانــش بدســت مــی آورد.
ایــن موضــوع از آن جــا دارای اهمیــت اســت کــه توانایــی عشــق ورزیــدن در کــودکان باعــث می شــود در ایــام بزرگســالی، 
اعتمــاد بــه نفــس و عــزت نفــس  آن هــا افزایــش یابــد. کــودکان از بــدو تولــد اولیــن تجربــه وابســتگی و محبت شــان را در ابتــدا 
نســبت بــه مــادر و در ادامــه نســبت بــه پــدر و ســایر اقــوام بدســت می آورنــد. همچنیــن بیشــتر کــودکان پــس از شــناخت پدر 
و مــادر خــود، از دو ســالگی بــه بعــد احســاس مالکیــت و دوســت داشــتن شــدیدی نســبت بــه وســایل و اســباب بازی هــای 

خــود پیــدا می کننــد.
ایــن احســاس دوســت داشــتن و محبــت حــس زیبایــی اســت کــه خــدا همــه انســان ها را بــا آن خلــق کــرده اســت، زیــرا او 

خــود خــدای محبــت اســت.
الزم اســت کــه کــودکان در خانــواده بیاموزنــد کــه محبــت و دوســت داشــتن را نســبت بــه خداونــد، نیــز داشــته باشــند و 
اهمیــت ایــن موضــوع را درک کننــد، ولــی شــاید در بعضــی خانواده هــا، اهمیــت ایــن امــر بیــان نشــود و حتــی پــدر و یــا مــادر 
مخالــف ایــن موضــوع باشــند. امــا کــودکان بایــد بداننــد پیــروی کــردن از خــدا و محبــت کردن او انتخاب شــخصیِ آنان اســت 
حتــی اگــر خانــواده آن هــا ایــن ضــرورت را در زندگی شــان نداشــته باشــند. ماننــد پــدر یوشــیا، بــا اینکــه پادشــاه قــوم بــود امــا 

خــدا را اطاعــت و پیــروی نمی کــرد ولــی ایــن انتخــاب شــخصی یوشــیا بــود کــه خــدا را پیــروی کــرده و او را محبــت کنــد.
ایــن موضــوع بســیار حائــز اهمیــت اســت کــه محبــت کــردن خداونــد و پیــروی کــردن از او بــه شــکلی بــرای نونهــاالن مطــرح 

شــود کــه آن هــا بــا کمــال میــل و اشــتیاق، بــر طبــق انتخــاب شــخصی ایــن پیــروی کــردن را بپذیرنــد.
الزم اســت نونهــاالن ایــن را بداننــد کــه آن هــا حــق انتخــاب دارنــد کــه بــا خداونــد در ارتباط باشــند و او را محبت نمایند، حتی 

اگــر اعضــای خانــواده آن هــا خــدا را پیــروی نمی کنند.
همانطــور کــه ایــن تصمیــم خــود یوشــیا بــود کــه خــدا را محبــت کنــد و بــا او در ارتبــاط باشــد. پیروی کردن خــدا کامال انتخاب 

شــخصی او بــود و ایــن موضــوع را در ادامــه، از زندگــی و تصمیم گیری هــای او بــه عنــوان پادشــاه متوجه می شــویم.
در ایــن کمــک آموزشــی بــه طــور ویــژه اشــاره بــه زندگــی یوشــیا شــده اســت. او کودکــی اســت کــه در خانــواده ســلطنتی بــزرگ 
شــده و از قومــی اســت کــه خــدا را می شناســند امــا پــدر و پدربــزرگ او در راه اطاعــت از خــدا گام برنمی داشــتند و یوشــیا بــا 

اختیــار و اراده خــود تصمیــم گرفــت کــه خــدا را پیــروی و اطاعــت کنــد. 
نونهــال بــا یادگیــری داســتان یوشــیا می آمــوزد کــه از هــر زمانــی کــه تصمیــم بگیــرد می توانــد خــدا را پیــروی و محبــت کنــد، 

خدایــی کــه سرچشــمه محبــت اســت.
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آمادگی برای ورود به داستان: 

ایده اول:
من کیستم؟

زمان: ۳۰ دقیقه
هــدف: همــه مــا انســان ها می توانیــم خــدا را دوســت 

داشــته باشــیم.
توضیحات:

ــزرگ  ــدر ب ــدر یوشــیا، پ ــو کاغــذی )یوشــیا، پ ســاخت لِگ
یوشــیا، تخــت پادشــاهی، درختــان(

)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 )یوشیا(

شماره ۲ )پدر یوشیا(
شماره ۳ )پدر بزرگ یوشیا(
شماره ۴ )تخت پادشاهی(

شماره ۵ )درختان(
)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 ها کار می کنید کم هســتند لطفاً 
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 هــر شــخصیتی را کــه دوســت دارنــد درســت کننــد امــا 
مطمئــن باشــید کــه همــه بچه ها یک شــخصیت متفــاوت را حتماً 

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

برویــد. کتاب مقــدس"  دنیــای 

ایده دوم:
بگرد و پیدا کن
زمان: ۱۰ دقیقه

هــدف: بچه هــا از طریــق ایــن بــازی، می تواننــد راه هــای 
مختلــف محبــت کــردن را بیاموزنــد.

توضیحات: 
از قبــل تصویــر یــک درخــت بــدون بــرگ را روی کاغــذ 

بکشــید و آن  را بــه دیــوار بچســبانید.
کاغذهــای کوچکــی بــه شــکل قلــب قرمــز ببریــد و روی 
کاغذهــا انــواع راه هــای محبــت کــردن و راه هایــی کــه بــا 
محبــت در تضــاد اســت را بنویســید )لطفــا نوشــته خــود 
را بــه زبانــی کــه بچه هــا مســلط هســتند بنویســید تــا 

آن هــا بتواننــد بخواننــد(
به طور مثال:

انــواع راه هــای محبــت کــردن: در آغــوش گرفتــن، هدیــه 
دادن، گفتــن جملــه ی "دوســتت دارم"، و ... .

راه هایــی کــه بــا محبــت در تضــاد اســت: دعــوا کــردن، 
بی توجهــی کــردن بــه دیگــران، احتــرام نگذاشــتن و ... .
همــه کاغذهــا را در کالس پخــش کنیــد و از بچه هــا 
بخواهیــد در مــدت زمــان ۳ دقیقــه کالس را بگردنــد، 
قلب هایــی کــه مربــوط بــه راه هــای محبــت کــردن اســت 

را پیــدا کــرده و بیاورنــد.
بچه هــا  از  رســید،  اتمــام  بــه  زمــان  کــه  ایــن  از  بعــد 
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بیاورنــد.  را  کرده انــد  پیــدا  کــه  کاغذهایــی  بخواهیــد 
ممکــن اســت بچه هــا بــه اشــتباه کاغذهــای دیگــر را هــم 
برداشــته باشــند امــا بــا محبــت بــه آن هــا توضیــح دهیــد 

کــه ایــن راه هــا، راه هــای محبــت نیســتند.
از بچه هــا بخواهیــد هــر کــدام کــه راه هــای درســتی بــرای 
برگ هــای  عنــوان  بــه  کرده انــد،  پیــدا  کــردن  محبــت 
درخــت روی آن بچســبانند و اســم درخــت را درخــت 

محبــت بگذاریــد.

وارد شدن به دنیای کتاب مقدس:
داستان زندگی یوشیا
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 یوشــیا پادشــاهی کــه در 
هشــت ســالگی بــه ســلطنت رســید را شــنیده اند؟ از 
آن هــا بخواهیــد داســتان یوشــیا را بــه صــورت خالصــه 
بچه هــا  خــود  دهیــد  اجــازه  ترجیحــاً  کننــد.  تعریــف 
داســتان را تعریف کنند، شــما نیز با اســتفاده از نکات 

زیــر می توانیــد آن را تکمیــل کنیــد.
خالصه داستان یوشیا:

آمــون پادشــاه ســرزمین اورشــلیم بــود و یــک پســر اســم 
یوشــیا داشــت.

زندگــی  قصــر  در  مــادرش  و  پــدر  همــراه  بــه  یوشــیا 
می کردنــد.

پــدر یوشــیا و پدربــزرگ او خــدا را دوســت نداشــتند و 
کارهــای بــدی انجــام می دادنــد، حتــی کتاب مقــدس کــه 

یــک گنــج بــود را گــم کــرده بودنــد.
امــا یوشــیا ماننــد داوود کــه پادشــاه بســیار خوبــی بــود، 
خــدا را خیلــی دوســت داشــت و می خواســت کارهایــی 
کــه درســت بــود و خــدا از آن هــا خواســته بــود را انجــام 
هشــت  یوشــیا  کــرد،  فــوت  یوشــیا  پــدر  دهد.وقتــی 

ــه جــای پــدرش پادشــاه شــد. ــود و ب ســالش ب
یوشیا در اول دوران پادشاهی اش از تمام مسئولیت ها 
و کارهایــی کــه بایــد بــه عنــوان پادشــاه انجــام دهــد 

ــه حــرف خــدا  می ترســید. امــا او می دانســت کــه اگــر ب
گــوش دهــد و کارهــای درســتی کــه خــدا از او می خواهــد 
را انجــام دهــد، خــدا در ایــن مســیر او را کمــک خواهــد 

کــرد.
پــس یوشــیا رفــت و اون گنــج یعنــی کتاب مقــدس را 
پیــدا کــرد. گنجــی کــه خیلــی از مــردم فرامــوش کــرده 
بودنــد کــه وجــود دارد، حتــی فرامــوش کــرده بودنــد کــه 

خــدا تــو کتاب مقــدس چــه قانون هایــی داده بــود.
یوشــیا دوبــاره بــه همــه مــردم، بــه بچه هــا، بــه مامــان و 
باباهــا، بــه مامان بزرگ هــا و بابابزرگ هــا یــادآوری کــرد 
کــه چــه قانون هایــی خــدا بــه مــا داده کــه مهم ترینــش 
ایــن اســت کــه بــا تمــام قلــب و جــان و قوت مــان خــدا رو 

محبــت کنیــم و دوســت داشــته باشــیم.
یوشــیا می دانســت کــه خــدا او را دوســت دارد و بــرای 
خــدا ســن یوشــیا مهــم نیســت و او می توانــد از همیــن 

ســن شــروع بــه پرســتیدن خــدا کنــد.
پــس یوشــیا هــم تصمیــم گرفــت خــدا را بــا تمامــی دل و 
بــا تمامــی جــان و بــا تمامــی قــوت خــود دوســت داشــته 

باشــد و خــدا را اطاعــت کنــد.
یوشــیا ســی ویک ســال در آن ســرزمین پادشــاه بود و در 

تمامــی آن روزهــا کارهــای درســتی انجام داد. 
خدا هم یوشــیا را دوســت داشــت و در تمام آن ســال ها 

بــه او کمــک می کرد. 

نتیجه گیری:
بــه بچه هــا توضیــح دهیــد همانطــور کــه در داســتان هــم 
شــنیدیم، یوشــیا فهمیده بود او در هر ســنی که باشــد، 
چــه کوچــک باشــد چــه بــزرگ، می توانــد خــدا را دوســت 
داشــته باشــد و او را پیــروی کنــد. امــروز همــه مــا هــم در 
هــر ســنی کــه باشــیم، می توانیــم تصمیــم بگیریــم کــه 
خــدا را محبــت کنیــم، او را دوســت داشــته باشــیم و بــه 
حرف هــای خــدا گــوش دهیــم. فقــط پــدر و مادرهــا  یــا 
بزرگترهــا نیســتند کــه می تواننــد خــدا را دوســت داشــته 
باشــند، همــه مــا در هــر ســنی کــه باشــیم می توانیــم 

خــدا را محبــت کنیــم.
مــا بــا اطاعــت کــردن از خــدا، بــا دعــا کــردن، بــا خوانــدن 
کتاب مقــدس و... می توانیــم محبــت خــود را بــه خــدا 
نشــان دهیــم و او را بــا تمامــی دل و بــا تمامــی جــان و بــا 
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تمامــی قــوت خودمــان محبــت کنیــم.
از بچه هــا بخواهیــد لحظاتــی چشــمان خــود را ببننــد و 
دست شــان را روی قلب شــان بگذارنــد و در دل خــود 
بــه خــدا یــک جملــه محبت آمیــز بگوینــد. ماننــد: "خدایا 
دوســتت دارم" )اگــر بعضــی از بچه هــا زمــان بیشــتری 
بــرای ایــن کار احتیــاج دارنــد، بــه آن هــا فرصــت و زمــان 

بیشــتری دهیــد(.

کارگاه اجرایی: 
پانتومیم

بچه هــا را بــه دو گــروه تقســیم کنیــد. یــک نفــر از هــر 
بــه گــروه  بــه عنــوان نماینــده انتخــاب شــود و  گــروه 
مقابــل بــرود. اعضــای  گــروه بــا مشــورت یکدیگــر یکــی 
از راه هــای محبــت کــردن را انتخــاب کــرده و بــه نماینــده 

گــروه مقابــل بگویــد.
بــه طــور مثــال: احتــرام گذاشــتن، هدیــه دادن، کمــک 

کــردن و ... .
نماینــده گــروه بایــد چیــزی کــه گروه مقابل بــه او گفته را 

بــرای گــروه خــود بــدون هیچ صحبتــی اجرا کند.
هــر گــروه در مــدت زمــان ۱۰ دقیقــه فرصــت دارد کلمــه 

موردنظــر را حــدس بزنــد.
ایــن بــازی را بــه تعــداد بچه هــای هــر دو گــروه می  توانیــد 
انجــام دهیــد تــا همــه بچه هــا حداقــل یکبــار بــرای انجــام 

پانتومیــم انتخاب شــوند. 
 )در صورتــی کــه جلســات شــما مجــازی برگــزار می شــود، یــک نفــر 
را از بیــن بچه هــا انتخــاب کنیــد. کلمــه موردنظــر را فقــط بــرای آن 
فــرد انتخــاب شــده بنویســید. فــرد انتخــاب شــده پانتومیــم را اجرا 
ــد. هــر کــس کــه  ــد آن را حــدس بزنن ــه بچه هــا بای ــد و بقی می کن
توانســت کلمــه مــورد نظــر را حــدس بزنــد، آن فــرد بعــدی بــرای 

اجــرای کلمــه بعــدی خواهــد بــود(

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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