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گروه سنی 12-8 :سال
تعلیم :آنچه یوسف را کمک کرد تا به مقصد برسد شجاعت بود .یوسف نگذاشت ترس از خطراتی که تهدیدش
میکرد مانع رسیدن به هدفش شود.
کاربرد :من هم میتوانم با شجاعت در این سفر روحانی به مقصد برسم.
منبع :متی  ۲۵ -۱۸ :۱و لوقا ( ۷ -۱ :۲آیه کلیدی متی )۲۰ :۱
آیه حفظی برای کل مجموعه :امثال  ۵ :۳و ۶

مقدمه:

🔹

🔹از یــک روز قبــل بــه بچههــا توضیــح داده میشــود کــه بایــد بــا یــک کولهپشــتی و

🔹

🔹در ابتــدای جلســه بــه بچههــا توضیــح داده میشــود کــه قــرار اســت بــا هــم

یــا چمــدان بــه جلســه بیاینــد.

همســفر شــویم و چهــار هفتــه بــه یــک ســفر برویــم .ســفر بــه شــهری بــه اســم
بیتلحــم .نقشــه جهــان را بــه بچههــا نشــان دهیــد .بگذاریــد بیتلحــم را بــر

روی نقشــه پیــدا کننــد (در صورتــی کــه ایــن برنامــه در جلســات ســاختمانی برگــزار

میشــود ،توصیــه میکنیــم کــه کــرهای را بــه جلســه بیاوریــد تــا بچههــا بــا نقشــه

🔹

جهــان آشــنا شــوند).

🔹بــه بچههــا توضیــح دهیــد کــه هــر هفتــه قــرار اســت کــه در یــک ایســتگاه توقــف
کنیــم .در هــر ایســتگاه جعبههایــی گذاشــته شــده اســت .بــا رأیگیــری خــود

بچههــا یــک جعبــه را در ابتــدای ســفر انتخــاب میکنیــم .در هــر جعبــه یــک معمــا

هســت کــه در انتهــای هــر جلســه جــواب معمــا را خــود بچههــا بایــد پیــدا کننــد.
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بازی اولین ایستگاه

پاسخ سؤاالت

(این بازی مناسب جلسات ساختمانی و جلسات اینترنتی است)

 -جوجه

 -شب

زمان بازی  10 :دقیقه

🔹

 -آبی

 -عصا

🔹ســه جعبــه را بــه بچههــا نشــان دهیــد و بخواهیــد کــه شــماره جعبــه مــورد

 -توریست

شــده اســت بندازنــد.

🔹

نظرشــان را بــر روی کاغــذی یادداشــت کننــد و در ظرفــی کــه روی میــز گذاشــته

بــه بچههــا توضیــح دهیــد کــه در انتهــای کالس بــا هــم جــواب معمــا را پیــدا میکنیــم.

در صورتی که جلسه از طریق اینترنت برگزار میشود رأیگیری را میتوانید بهصورت چت برگزار کنید

البتــه جــواب معمــا در البــای داســتانی کــه قــرار اســت بــا هــم بشــنویم قــرار دارد ،امــا

و یا از قبل فرم نظرسنجی آماده کنید و چند دقیقه وقت دهید تا بچهها رأیگیری کنند.

اگــر جــواب را پیــدا کردیــد ،بایســتی صبــر کنیــد تــا زمــان پاســخ بــه معمــا برســد.

🔹
🔹 🔹در داخل جعبه سؤاالتی که از قبل طراحی شد ه است قرار دارد.
🔹 🔹 ۵نفــر بایــد بــه جلــو بیاینــد و ســؤالی را بردارنــد (انتخــاب داوطلبیــن بســتگی بــه
🔹بر اساس اکثریت آرا ،جعبه مورد نظر را باز کنید.

تعــداد بچههــای کالستــان دارد .در صورتــی کــه تعــداد زیــاد اســت میتوانیــد
گروهبنــدی کنیــد و بــرای هــر گــروه ســرگروه انتخــاب کنیــد).

برای جلسات اینترنتی ،از داوطلبین بخواهید که دستشان را باال ببرند و سؤاالت را بر اساس
شمارههایی که بر روی کاغذها نوشته شده است انتخاب کنند.

🔹

🔹معما :آن کلمه چیست که با این  ۵کلمه درست میشود؟

🔹سؤاالت به ترتیب (یا توسط سرگروه و یا خود مربی) مطرح میشود.

 -۱کلمه متضاد روز چیست؟			

 -۲ضرب المثل زیر را کامل کنید ..... :را آخر پاییز میشمارند.

 -۳رنگ آسمان و رنگ دریا

 -۴موسی چه چیزی را به آب زد و آب دریا شکافته شد؟

 -۵بــه افــرادی کــه بــه شــهرها و کشــورهای دیگــر بهعنــوان مهمــان ســفر میکننــد،

چــه میگوینــد؟
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داستان کتابمقدس

🔹

تئاتر سفر یوسف به بیتلحم
زمان ۵ -۳ :دقیقه

🔹

🔹بــه بچههــا یــادآوری کنیــد کــه همانطــور کــه از ابتــدا گفتیــم مــا در ســفر هســتیم و
هــر جلســه قــرار اســت کــه در یــک ایســتگاه توقــفکنیــم .ایســتگاهی کــه امــروز

🔹
🔹 🔹بر روی نقشه ،ناصره را با هم پیدا کنید.
🔹 🔹از بچههــا بپرســید کــه آیــا میداننــد چــه کســی در ناصــره زندگــی میکــرد؟

بچههــا بــا دیــدن نوجوانــان تشــویق میشــوند و از آنهــا الگــو میگیرنــد.

🔹از بچهها بپرسید که کجا اسم ناصره را شنیدهاند.

🔹

ایــن تئاتــر اســتفاده کنیــد .هــم نوجوانــان تشــویق میشــوند کــه بــه آنهــا اعتمــاد

شــده اســت تــا در تعلیــم بــه کــودکان کلیسایشــان نقشــی داشــته باشــند و هــم

در آن توقــف کردهایــم ،ایســتگاه ناصــره اســت.

🔹

🔹بــرای ایــن قســمت شــما را تشــویق میکنیــم از نوجوانــان کلیســایتان بــرای اجــرای

برای جلسات اینترنتی میتوانید ویدیویی را از قبل تهیه کنید و برای بچهها پخش کنید.

جوابهــا شــاید متفــاوت باشــند.

🔹جــواب درســت را خودتــان یــک بــار تکــرار کنیــد :یوســف و مریــم در ناصــره

🔹

🔹ایــن تئاتــر بایســتی کمــدی باشــد .میتوانیــد از یوســف و مریــم مــدرن اســتفاده

چمدانهاتــون رو برداریــد تــا بریــم ســفر.

🔹

🔹قســمتهای کلیــدی بــرای تهیــه ســناریوی ایــن تئاتــر متــی  ۲۵ -۱۸ :۱و لوقــا :۲

🔹

🔹با دقت واژگان ترس و شجاعت را در البالی متن تئاتر جا دهید.

زندگــی میکردنــد .بیاییــد برویــم ســری بــه مریــم و یوســف بزنیــم .کولهپشــتی و

🔹بــرای تعلیــم داســتان کتابمقــدس شــما میتوانیــد داســتان را ســاده از روی
کتابمقــدس بــرای بچههــا تعریــف کنیــد و یــا از ایــده تئاتــر اســتفاده کنیــد.

برای تعریف داستان از کتابمقدس لطفا ً نکات زیر را رعایت کنید:
🔸ترجیحــا ً دو راوی بــرای تعریــف کــردن داســتان داشــته باشــید .تغییــر صــدا

🔸

و گویــش بــه شــنونده کمــک میکنــد تــا بهتــر تمرکــز کنــد .در صورتــی کــه
دســت تنهــا هســتید ،ســعی کنیــد خودتــان بــا بــاال و پاییــن آوردن صدایتــان

بــه داســتان هیجــان دهیــد.

🔸

🔸در صــورت امــکان از کتابمقــدس تصویــری اســتفاده کنیــد و تصاویــر را بــه

بچههــا نشــان دهیــد.

🔸

🔸دقــت داشــته باشــید کــه بچههــا در ایــن گــروه ســنی دوســت ندارنــد کــه بــا

آنهــا کودکانــه رفتــار شــود.
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کنیــد.

( ۷ -۱آیــه کلیــدی متــی  )۲۰ :۱میباشــد.

🔹

کاربرد

🔹

🔹از بچههــا بپرســید کــه آیــا تــا بــه االن کســی توانســته اســت کــه جــواب معمــا را

اســت و بــه ایــن معناســت کــه خــدا همیشــه بــا ماســت .یوســف بــا اطمینــان بــر

پیــدا کنــد؟ اگــر هنــوز کســی جــواب را پیــدا نکــرده اســت بــا هــم ســؤاالت را یــک

ایــن کــه خــدا همیشــه و همــه جــا بــا اوســت ،بــر ترسهایــش غلبــه کــرد و راهــی

ســفر شــد و بــا شــجاعت بــه مقصــد رســید.

جوابهــای درســت ســاخته میشــود.

جواب سؤاالت قسمت مقدمه:

🔸
🔸🔸جوجه
🔸🔸آبی
🔸🔸عصا
🔸🔸توریست

نتیجهگیری

🔸شب

🔹

🔹

🔹
🔹 🔹از بچههــا بپرســید کــه شــجاعت بــه چــه معناســت؟ در ایــن قســمت احتمــال
🔹پاسخ درست :شجاعت

🔹بــا بچههــا در مــورد ترسهــای اشــتباه و ترسهــای درســت بحــث و گفتگــو داشــته
باشــید .در ادامــه از خــود بچههــا بپرســید کــه شــجاعت درســت و شــجاعت
اشــتباه چیســت؟

🔹بــه بچههــا قلــم و کاغــذ و یــک تکــه روبــان بدهیــد (در صورتــی کــه جلســه
اینترنتــی اســت از یــک روز قبــل اعــام کنیــد کــه در طــول جلســه ایــن وســایل را

بــا خــود آمــاده داشــته باشــند) .بــه آنهــا  ۱دقیقــه فرصــت دهیــد تــا در ســکوت در

مــورد ترسهایــی کــه فکــر میکننــد اشــتباه اســت بــر روی کاغــذ بنویســند .بعــد

دارد کــه بچههــا بگوینــد یعنــی نترســیم .امــا معنــای درســت شــجاعت نترســیدن

بخواهیــد کــه هــر کــس دور کاغــذش روبانــی ببنــدد .ایــن روبــان ،ســمبول اعتمــاد

نیســت.

بــه خداســت کــه ترسهــا را در بــر میگیــرد .از بچههــا بخواهیــد کــه کاغذهــای بــا

🔹معنــای درســت شــجاعت را بــرای بچههــا توضیــح دهیــد :کســی کــه از چیــزی
تــرس نــدارد شــجاع نیســت .شــجاع کســی اســت کــه بــا وجــود آنکــه میترســد

🔹

امــا نمیگــذارد ترســش او را از انجــام کاری وا دارد.

روبــان بســته شــده را در کولهپشــتی و چمدانشــان بگذارنــد.

🔹بــه بچههــا توضیــح دهیــد کــه چطــور هــر یــک از مــا هــم در مســیر ســفر
زندگیمــان ،مثــل یوســف میتوانیــم بــا اعتمــاد بــه خــدا بــر ترسهــا غلبــه کنیــم

و بــه جلــو رویــم .بــا بچههــا امثــال  ۵ :۳و  ۶را بخواهیــد.

انسان شجاع کسی نیست که احساس ترس نمیکند،
بلکه کسی است که بر ترسش چیره میشود.

دل خود بر خداوند توکل کن ،و بر عقل خویش تکیه منما؛
با تمام ِ ِ

نلسون ماندال

🔹

بــه خداســت .فرشــته در متــی  ۲۰ :۱بــه یوســف گفــت کــه نبایــد بترســد ،و در
آیــه  ۲۳فرشــته بــه یوســف یــادآوری کــرد کــه عمانوئیــل یکــی از نامهــای خداونــد

بــار دیگــر مــرور کنیــد و بــه بچههــا بگوییــد کــه جــواب معمــا بــا اولیــن حــرف از

🔹

🔹پاســخی کــه در نهایــت شــما بایــد بچههــا را بــه آن ســمت هدایــت کنیــد ،اعتمــاد

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

🔹از بچهها سؤاالت زیر را در مورد یوسف بپرسید:

🔸در داســتان امــروز شــنیدیم کــه یوســف هــم میترســید .تــرس یوســف از

🔹

🔸آیا به اعتقاد شما یوسف هم مرد شجاعی بود؟ چرا؟

کلمه> صفحه اصلی > کودکان> ویدیوهای کوتاه> سرودهای کودکان

🔸

چــه بــود؟

🔸
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🔹ســرود امثــال  ۵ :۳و  ۶را بــرای بچههــا پخــش کنیــد و تشــویق کنیــد کــه بــا هــم
ســرود را بخوانیــد.

پروژه

🔹

🔹بــه بچههــا توضیــح دهیــد کــه در طــی هفتــۀ پیــش رو آنهــا بایــد پروژههایــی را

🔹

🔹کودک بایســتی در منزل پاســپورتی را برای خود بســازد .روش ســاخت پاســپورت

تکمیــل کننــد .ایــن پــروژه قســمتی از ســفر ایــن چنــد هفتــه اســت.

بایــد از قبــل بــه بچههــا توضیــح داده شــده باشــد .ایــن پاســپورت بایســتی ۲۴

بــرگ خالــی داشــته باشــد .صفحــه اول بایــد مشــخصات کــودک از قبیــل ،نــام،

🔹

نــام خانوادگــی ،محــل تولــد ،زمــان تولــد و عکــس گذاشــته شــود.

🔹روش ســاخت یــک مهــر بایــد بــه بچههــا یــاد داده شــود .بچههــا بایــد مهــر را
درســت کــرده و بــه والدیــن خــود بدهنــد تــا هــر شــب بعــد از پاســخ بــه ســؤاالت،

مهــری بــر روی یکــی از صفحــات پاســپورت زده شــود.
برای روش ساخت مهر میتوانید از لینک زیر ایده بگیرید:

https://youtu.be/yeCktUpRZ8A

🔹

🔹بــه بچههــا توضیــح دهیــد کــه ســاعت  ۹هــر شــب ،والدیــن از مربــی ســؤالی را

دریافــت میکننــد .کــودک  ۲۳ســاعت 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 سهطرفه بین شما بهعنوان مربی کانونشادی ،والدین و بچهها ایجاد
میشود .چون این انتظار در بچهها ایجاد شده است ،والدین نیز مسئول هستند که در این راستا با
شما و فرزندشان همکاری کنند.

🔹
🔹 🔹والدیــن بــر اســاس جوابــی کــه دریافــت میکننــد بایــد بــر روی یکــی از صفحــات
ک باید بر اساس تحقیقات خودش تا ساعت  ۸شب به پاسخ برسد.
🔹کود 

🔹

پاســپورت مهــر بزننــد.

🔹ایــن کار ادامــه دارد تــا روز شــنبه .بچههــا  ۶مهــر الزم دارنــد و بــه ایــن ترتیــب وارد
ایســتگاه دوم از این ســفر میشــوند.
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سؤاالت مربوط به پروژه

روز اول :دو نمونه دیگر از الگوی شجاعت را در کتابمقدس نام ببرید.

روز دوم :یــک جــدول تهیــه کنیــد بــا دو ســتون .در یــک ســتون نوشــته میشــود ،زمــان

حــال و در ســتون دیگــر نوشــته میشــود  ۲۰۰۰ســال پیــش .اســم ســه شــهر یــا کشــور
را از روی نقشــه انتخــاب کنیــد .تحقیــق کنیــد و تخمیــن بزنیــد کــه بــرای رســیدن بــه هــر

مــکان چقــدر زمــان الزم اســت.
		
اسم شهر یا کشور

 ۲۰۰۰سال پیش

		
حال

روز سوم :لیستی از  ۱۰وسیله ضروری برای یک سفر طوالنی را یادداشت کنید.

روز چهارم :کلمات درست را از داخل جدول پیدا کنید:

او
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چ

ا

ا

خ

و

ش

د

ا

ن

ف
ا

ر

ک

ک

ض

ر

ص

ک

خ

ه

د

ا

ت

پ

س

کرد

د

و

ذ

خ

ت

روز پنجم :مردم شهر بیتلحم در زمان عیسی به چه زبانی صحبت میکردند؟

روز ششــم :تثنیــه  ۸ :۳۱را بــا مــادر و پــدر بخوانیــد .تــا ســاعت  ۸شــب وقــت داریــد کــه

خالقانــه بــا ایــن آیــه یــک تابلــو بــرای پشــت در اتــاق یــا روی میــز طراحــی کنیــد.
روز هفتم :ورود به ایستگاه دوم
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