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گزاری
راهــنمای استفاده

راهــنمای استفاده
ک کـودک از اهمیت مسئلهی شکرگزاری ،طراحـی شـده اسـت .منابـع
مجموعـهی کمـک آموزشـی "شکرگزاری" ،بـا هـدفِ در ِ

مـورد نیـاز ،بـرای اداره کـردن جلسـات شـما بـا کـودکان ،در این کمک آموزشی در دسـترس اسـت.
هدف کمک آموزشی

در دروســی کــه در ایــن مجموعــه قــرار داده شــده اســت ،کــودکان بــا اهمیــت موضــوع شــکرگزاری آشــنا میشــوند و از طریــق

ایــن دروس آنهــا یــاد میگیرنــد بــرای هــر آنچــه خــدا بــه آنهــا بخشــیده اســت شــکرگزار خداونــد باشــند .کــودکان میآموزنــد

زمانهایــی در زندگــی هــر کــدام از مــا وجــود دارد کــه در شــرایط مســاعدی نیســتیم ،امــا بایــد بــه یــاد داشــته باشــیم کــه خــدا

پدریســت کــه همیشــه کنــار ماســت و میتوانــد مــا را از هــر شــرایطی عبــور بدهــد .همچنیــن مــا همیشــه بایــد قــدردان افــراد
دیگــری ماننــد پــدر و مــادر خــود در زندگیمــان باشــیم و از آنهــا بــرای تمــام کارهایــی کــه بــرای مــا انجــام میدهنــد نیــز تشــکر
کنیم.

این مجموعه کمک آموزشی ،برای دو گروه سنی  ۴الی  ۸سال و  ۹الی  ۱۲سال طراحی شده است.

ایـــن دروس بـــه شـــکلی تهیـــه شـــده اســـت تـــا هـــم مربیـــان کانـون شـادی و هـم والدیـن بتواننـد از آنهـا اسـتفاده کننـد .در ایـن
ســـری کمـــک آموزشـــی بـــرای هـــر قســـمت ایدههـــای متفاوتـــی ،بصـــورت جداگانـــه قـــرار داده شـــده اســـت کـــه قابـــل اجـــرا بـرای

کار گروهـــی و همچنیـــن بـــرای گروههـــای کوچـــک و یـــا تـــک نفـــره مـــی باشـــد .همچنیــــن ایــــن کمــــک آموزشـــیها بــــه صورتــــی
برنامهریــــزی شــــده تــــا قابــــل اجــــرا در جلســــات حضــــوری و غیرحضــــوری (مجازی) نیـــز باشـــند.

روش استفاده از کمک آموزشی:

در هـر کمـک آموزشـی تـالش شـده اسـت تـا از بخشهای مختلفـی اسـتفاده شـود کـه شـامل آمادگـی بـرای ورود بـه داسـتان،

وارد شـدن بـه دنیـای کتابمقـدس ،نتیجهگیـری و کارگاه اجرایـی اسـت.
آمادگی برای ورود به داستان:

این قسمت ماننـــد مقدمـــه عمـــل میکنـــد کـــه بچههـــا را بـــرای شـــروع داســـتان کتابمقـــدس آمـــاده کـــرده و آنهـــا را از دنیـــای

آشـــنای خـــود بـــه دنیـــای ناآشـنای کتابمقـــدس میبـرد.

وارد شدن به دنیای کتابمقدس:

این قسمت همان تعالیم از داسـتانهای کتابمقـدس اسـت .در ایـن قسـمت بچههـا بـا اسـتفاده از درسـت کـردن ماکـت،
یـــا بحـــث و گفتگـــو بـــا داســـتانهای کتابمقـــدس آشـــنا میشـــوند .اســـتفاده هـــر چـــه بیشـــتر از تصاویـــر و دخالـــت دادن خـــود

بچههـــا در فعالیتهـــا ،باعـــث میشـــود آنهـــا مطالـب بیشـــتری را بخاطـر بسـپارند.
نتیجهگیری:

این قسمت نتیجـهای اسـت کـه از داسـتان و آیاتـی کـه در قسـمت تعلیـم بیـان شـده اسـت گرفتـه میشـود و شـما میتوانیـد

آن را بـا زبـان سـاده بـرای بچههـا توضیـح دهید

کارگاه اجرایی:

این قسمت در واقـــع بخـــش عملــیای اســـت کـــه بـــه عنـــوان مهمتریـــن قســـمت از تعالیـــم ،بـــه بچههـــا کمـــک میکنـــد تـــا از

دنیـــای ناآشـــنای کتابمقـــدس بـــه دنیـــای آشـــنای خـــود متصـــل شـوند.

"کودک را در رفتن به راهی که درخور اوست تربیت کن ،که تا پیری هم از آن منحرف نخواهد شد ".امثال ۶: ۲۲
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