
سفر
به لحمبیت 



سفر یوسف 
به بیت لحم

گروه سنی:  ۴- ۷ سال
تعلیم: آنچه یوسف را کمک کرد تا به مقصد برسد شجاعت بود. یوسف نگذاشت ترس از خطراتی که تهدیدش 

می کرد مانع رسیدن به هدفش شود. 
کاربرد: من هم می توانم با شجاعت در این سفر روحانی به مقصد برسم.

منبع: متی ۱: ۱۸- ۲۵ و لوقا ۲: ۱- ۷ )آیه کلیدی متی ۱: ۲۰( 

آیه حفظی برای کل مجموعه: امثال ۳: ۵ و ۶ 
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مقدمه:

از یــک روز قبــل بــه بچه هــا توضیــح داده می شــود کــه بایــد بــا یــک کوله پشــتی و  ��
یــا چمــدان بــه جلســه بیاینــد.

بــا هــم  �� قــرار اســت  بــه بچه هــا توضیــح داده می شــود کــه  ابتــدای جلســه  در 
ــه اســم  ــه شــهری ب ــم. ســفر ب ــه یــک ســفر بروی ــه ب همســفر شــویم و چهــار هفت
بیت لحــم. نقشــه جهــان را بــه بچه هــا نشــان دهیــد. بگذاریــد بیت لحــم را بــر 
روی نقشــه پیــدا کننــد )در صورتــی کــه ایــن برنامــه در جلســات ســاختمانی برگــزار 
می شــود، توصیــه می کنیــم کــه کــره ای را بــه جلســه بیاوریــد تــا بچه هــا بــا نقشــه 

جهــان آشــنا شــوند(.
بــه بچه هــا توضیــح دهیــد کــه هــر هفتــه قــرار اســت  در یــک ایســتگاه توقــف  ��

کنیــم. در هــر ایســتگاه جعبه هایــی گذاشــته شــده اســت. بــا رأی گیــری خــود 
بچه هــا یــک جعبــه را در ابتــدای ســفر انتخــاب می کنیــم. در داخــل هــر جعبــه 
یــک آدمــک هســت کــه قــرار اســت داســتانش را بــرای مــا تعریــف کنــد )البتــه 
بــدون اینکــه بچه هــا متوجــه شــوند فقــط آدمــک یوســف را در داخــل جعبه هــا 

بگذاریــد(. 

برای ساخت آدمک ها می توانید از منابع زیر ایده بگیرید:
کاردستی عروسک های خیمه شب بازی با قاشق چوبی  -

عروسک با چوب بستنی  -

https://www.youtube.com/watch?v=RPLw6ZM7ch4&list=PLR8YAgFwRq9cCa-Fbcx2sED5wZ1n-ap4R&index=9


4

بازی اولین ایستگاه 

)این بازی مناسب جلسات ساختمانی و جلسات اینترنتی است(
زمان بازی : ۵  دقیقه

ســه جعبــه رنگــی را بــه بچه هــا نشــان دهیــد و بخواهیــد کــه یکــی از رنگ هــا را  ��
ــده اســت.  ــه برن ــد. هــر رنگــی کــه بیشــترین تعــداد رأی را آورد جعب انتخــاب کنن

در داخل هر جعبه یکی از آدمک های یوسف را بگذارید.  ��
فقــط اســم شــخصیت مــورد نظــر را بــه بچه هــا بگوییــد و بخواهیــد وقتــی ســاعت  ��

شــنی را برمی گردانیــد فکــر کننــد و از یوســف یــک شــخصیت بســازند. مثــاً 
یوســف، مــرد هســت )به خاطــر اســمش(، قــدش بلنــد هســت، ایرانــی هســت، 

ــرای ســاخت ســاعت شــنی( ــده ب مهنــدس هســت.  )ای
ــه شــما  �� ــد یوســف خودشــان را ب ــه بچه هــا فرصــت دهی ــی زمــان تمــام شــد ب وقت

ــد.  معرفــی کنن
حاال نوبت شماست که یوسف داخل جعبه را به بچه ها معرفی کنید.   ��

داستان کتاب مقدس

اطاعاتــی در مــورد یوســف بــه بچه هــا بدهیــد. خــوب می شــود کــه بــرای هــر قســمت 
عکســی نیــز داشــته باشــید:

یوسف مرد بود ��
یوسف نجار بود ��
یوسف مجرد بود ��
یوسف از شهر ناصره بود ��

با بچه ها دوباره به سراغ نقشه بروید و ناصره را از روی نقشه پیدا کنید. 
حــاال زمــان شــنیدن داســتان یوســف اســت. شــما می توانیــد داســتان را به صــورت 
خیلــی ســاده از زبــان خــود یوســف بــا عروســکی کــه در درســت داریــد تعریــف کنیــد و 

ــد.   ــده بگیری ــر ای ــر زی ــد از تئات ــا می توانی ی

تئاتر سفر یوسف به بیت لحم
زمان: ۵ دقیقه

بــرای ایــن قســمت شــما را تشــویق می کنیــم از نوجوانــان کلیســای تان بــرای اجــرای  ��
ایــن تئاتــر اســتفاده کنیــد. هــم نوجوانــان تشــویق می شــوند کــه بــه آنهــا اعتمــاد 
شــده اســت تــا در تعلیــم بــه کــودکان کلیسای شــان نقشــی داشــته باشــند و هــم 

بچه هــا بــا دیــدن نوجوانــان تشــویق می شــوند و از آنهــا الگــو می گیرنــد. 

برای جلسات اینترنتی می توانید ویدیویی را از قبل تهیه کنید و برای بچه ها پخش کنید. 

ایــن تئاتــر بایســتی کمــدی باشــد. می توانیــد از یوســف و مریــم مــدرن اســتفاده  ��
کنیــد. 

ــا ۲:  �� ــر متــی ۱: ۱۸- ۲۵ و لوق ــن تئات ــه ســناریوی ای ــرای تهی قســمت های کلیــدی ب
۱- ۷ )آیــه کلیــدی متــی ۱: ۲۰( می باشــد.

با دقت واژگان ترس و شجاعت را در البای متن تئاتر جا دهید.  ��

https://www.youtube.com/watch?v=jVcr85ijtl0&list=PLR8YAgFwRq9cCa-Fbcx2sED5wZ1n-ap4R&index=7
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کاربرد

از بچه هــا بپرســید کــه بــا شــنیدن داســتان چــه چیزهــای دیگــری می شــود بــه  ��
خصوصیــات شــخصیتی یوســف اضافــه کــرد: 

یوسف مرد بود ��
یوسف نجار بود ��
یوسف مجرد بود ��
یوسف از شهر ناصره بود ��
یوسف نامزدی به اسم مریم داشت ��
یوسف متولد بیت لحم بود اما در ناصره زندگی می کرد ��
یوسف مهربان بود ��
یوسف خدا را دوست داشت ��
یوسف شجاع بود ��

از بچه هــا بپرســید کــه شــجاعت بــه چــه معناســت؟ در ایــن قســمت احتمــال  ��
دارد کــه بچه هــا بگوینــد یعنــی نترســیم. امــا معنــای درســت شــجاعت نترســیدن 

نیســت. 
معنــای درســت شــجاعت را بــرای بچه هــا توضیــح دهیــد: کســی کــه از چیــزی  ��

ــا وجــود آنکــه می ترســد  تــرس نــدارد شــجاع نیســت. شــجاع کســی اســت کــه ب
امــا نمی گــذارد ترســش او را از انجــام کاری وا دارد. 

انسان شجاع کسی نیست که احساس ترس نمی کند،
بلکه کسی است که بر ترسش چیره می شود. 

نلسون ماندال

از بچه ها بپرسید:  ��
که دلیل ترس یوسف چه بود؟  ��
دلیل شجاعت یوسف چه بود؟  ��
از بچه ها بخواهید با زبان خود بگویند اعتماد یعنی چه؟ ��

بــه بچه هــا یــادآوری کنیــد کــه فرشــته در متــی ۱: ۲۰ بــه یوســف گفــت کــه نبایــد  ��
بترســد، و در آیــه ۲۳ فرشــته بــه یوســف یــادآوری کــرد کــه خــدا همیشــه بــا اوســت 
و عمانوئیــل یکــی از نام هــای خداونــد اســت. یوســف بــا اطمینــان بــر ایــن کــه خــدا 
همیشــه و همــه جــا بــا اوســت بــر ترس هایــش غلبــه کــرد و راهــی ســفر شــد و بــا 

شــجاعت بــه مقصــد رســید. 

کاردستی برای نتیجه گیری
زمان: ۱۰ دقیقه 

حــاال نوبــت خــود بچه هــا هســت کــه یــک یوســف درســت کننــد. از روز قبــل  ��
بخواهیــد وســایل ســاخت کاردســتی را تهیــه کننــد. 

بــه بچه هــا توضیــح دهیــد همانطــور کــه از ابتــدای شــروع جلســه گفتیم، قرار اســت  ��
کــه بــرای چهــار هفتــه بــا هــم همســفر بشــیم. امــا در ایــن ســفر مــا تنهــا نیســتیم. 
افــراد دیگــری هــم بــا مــا همــراه هســتند. امــروز بــا اولیــن همســفرمون آشــنا شــدیم. 

یــا  �� )کوله پشــتی  کیف  شــان  در  را  کاردستی شــان  یوســف  بخواهیــد  بچه هــا  از 
چمــدان ( بگذاریــد تــا هفتــه دیگــه بــا یــک همســفر دیگــه آشــنا شــویم. امــا تــوی 
ایــن مســیر، یادمــان بایــد باشــد کــه هــر وقــت خســته شــدیم، از چیــزی ترســیدیم و 
خواســتیم ســفر را ادامــه ندهیــم، می توانیــم بــا همســفرمان درد و دل کنیــم، چــون 
همســر مــا قبــاً ایــن ســفر را رفتــه و می دانــد اگــر تــا بــه آخــر ادامــه دهیــم، نتیجــه 
ــاد داشــته  ــه ی ــد ب ــر از همــه اینکــه همیشــه بای خوبــی در انتظــار ماســت. و مهم ت

ــا ماســت و از مــا مواظبــت می کنــد.  باشــیم کــه خــدا همیشــه و همــه جــا ب

آیه حفظی: 
 با بچه ها امثال ۳: ۵ و ۶ را بخواهید. 

با تمامِ دِل خود بر خداوند توکل کن، و بر عقل خویش تکیه منما؛

در همۀ راههای خود او را در نظر داشته باش، و او طریقهایت را راست خواهد گردانید.

ســرود امثــال ۳: ۵ و ۶ را بــرای بچه هــا پخــش کنیــد و تشــویق کنیــد تــا بــا هــم  ��
ســرود را بخوانیــد. 

https://youtu.be/ycrk4nBKojU
https://youtu.be/ycrk4nBKojU
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پروژه

ــی را  �� ــد پروژه های ــا بای ــۀ پیــش رو، آنه ــد کــه در طــی هفت ــح دهی ــه بچه هــا توضی ب
تکمیــل کننــد. ایــن پــروژه قســمتی از ســفر ایــن چنــد هفتــه اســت. 

کودک بایســتی در منزل پاســپورتی را برای خود بســازد. روش ســاخت پاســپورت  ��
بایــد از قبــل بــه بچه هــا و والدیــن توضیــح داده شــده باشــد. ایــن پاســپورت 
ــی داشــته باشــد. صفحــه اول بایــد مشــخصات کــودک از  بایســتی ۲۴ بــرگ خال
قبیــل، نــام، نــام خانوادگــی، محــل تولــد، زمــان تولــد و عکــس گذاشــته شــود. 

در صــورت امــکان بــه تعــداد بچه هــا مهرهایــی را خودتــان تهیــه کنیــد و بــه والدیــن  ��
تحویــل دهیــد. بــه والدیــن توضیــح دهیــد کــه هــر شــب بعــد از پاســخ بــه ســؤاالت، 

بــر روی یکــی از صفحــات پاســپورت مهــری بزننــد. )ایــده ســاخت مهــر( 
بــه بچه هــا توضیــح دهیــد کــه ســاعت ۹ هــر شــب، والدیــن از مربــی ســؤالی را  ��

دریافــت می کننــد. کــودک ۲۳ ســاعت وقــت دارد تــا پاســخ ســؤال را بــه والدیــن خــود 
تحویــل دهــد و یــک ســاعت پــس از تحویــل جــواب، ســؤال بعــدی را بایــد از والدیــن 

خــود دریافــت کنــد.

به این ترتیب یک رابطه سه طرفه بین شما به عنوان مربی کانون شادی، والدین و بچه ها ایجاد 
می شود. چون این انتظار در بچه ها ایجاد شده است، والدین نیز مسئول هستند که در این راستا با 

شما و فرزندشان همکاری کنند.

کودک  باید بر اساس تحقیقات خودش تا ساعت ۸ شب به پاسخ برسد.  ��
والدیــن بــر اســاس جوابــی کــه دریافــت می کننــد بایــد بــر روی یکــی از صفحــات  ��

پاســپورت مهــر بزننــد. 
ایــن کار ادامــه دارد تــا روز شــنبه. بچه هــا ۶ مهــر الزم دارنــد و بــه ایــن ترتیــب وارد  ��

ایســتگاه دوم از این ســفر می شــوند. 

سؤاالت مربوط به پروژه
روز اول:  یک فرد شجاع دیگه که داستانش را از کتاب مقدس شنیدی نام ببر. 

روز دوم: ۳ وســیله نقلیــه کــه در زمان هــای قدیــم از آنهــا بــرای مســافرت اســتفاده 
می شــد را نــام ببــر.

روز سوم: لیستی از ۱۰ وسیله ضروری برای یک سفر طوالنی را یادداشت کن.
روز چهارم: تفاوت دو عکس این صفحه را پیدا کن. 

روز پنجــم: آیــه تثنیــه ۳۱: ۸ را حفــظ کــن:  »خــدا جلــوی تــو مــی ره، خــدا بــا تــو هســت، 
پــس نتــرس و نگــران نبــاش« 

روز ششــم: تصویــر یوســف و مریــم را پرینــت بگیریــد )صفحــه بعــد( و رنگ آمیــزی 
کنیــد )در صورتــی کــه پرینتــر در دســترس نیســت، کــودک را تشــویق کنیــد از روی 

تصویــر نــگاه کنــد و بــا ســلیقه خــود از تصویــر نقاشــی بکشــد(.
روز هفتم: ورود به ایستگاه دوم

https://www.youtube.com/watch?v=yeCktUpRZ8A
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