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مجموعه کمک آموزشی "قطار ایمان" با این 
اهداف طراحی شده است تا کودکان در پایه 

ایمان خود رشد کنند..

منابع مورد نیاز، برای اداره کردن جلسات شما با 
کودکان، در داخل دروس این مجموعه کمک 

آموزشی در دسترس است.



هدف کمک آموزشی
در دروسی که در این مجموعه قرار داده شده است، کودکان با اهمیت پرستش، دعا، کالم، مشارکت، 
شاهد بودن و سالمتی آشنا می شوند و یاد می گیرند که دلیل پرستش چیست، چطور دعا کنند و کالم 

خدا را بخوانند و....
ما الزم هست هر روزه کتاب مقدس را بخوانیم و بدانیم که هر چه در آن نوشته شده حقیقتی است 
که خدا به ما گفته است. ما خودمان الزم هست تصمیم بگیریم بر طبق کالم خدا زندگی کنیم و به خدا 

اعتماد کنیم زیرا او به فکر ما است.
این مجموعه کمک آموزشی، برای دو گروه سنی ۴ الی ۸ سال و ۹ الی ۱۲ سال طراحی شده است.

این درس به شکلی تهیه شده است تا هم مربیان کانون شادی و هم والدین بتوانند از آنها استفاده کنند.
در این سری کمک آموزشی ایده ها و سرگرمی ها و کارهای گروهی به نوعی طراحی شده است که قابل 
اجرا برای گروه های کوچک و یا تک نفره می باشد. همچنین این کمک آموزشی ها به صورتی برنامه ریزی 

شده تا قابل اجرا در جلسات حضوری و غیر حضوری )مجازی( نیز باشند.

روش استفاده از کمک آموزشی:
در هر کمک آموزشی تالش شده است تا از بخش های مختلفی استفاده شود که شامل آمادگی 

برای ورود به داستان، وارد شدن به دنیای کتاب مقدس، نتیجه گیری و کارگاه اجرایی است.

آمادگی برای ورود به داستان :
این قسمت مانند مقدمه عمل می کند که بچه ها را برای شروع به داستان کتاب مقدس آماده کرده 

و آنها را از دنیای آشنای خود به دنیای ناآشنای کتاب مقدس می برد.

وارد شدن به دنیای کتاب مقدس:
و  گفت  با  ها  بچه  این قسمت  است.در  کتاب مقدس  داستان های  از  تعالیم  این قسمت همان 
شنود،با داستان های کتاب مقدس آشنا می شوند.استفاده هر چه بیشتر از تصاویر و دخالت دادن 

خود بچه ها در فعالیت ها،باعث می شود آنها مطالب بیشتری را بخاطر بسپارند.

نتیجه گیری:
این قسمت نتیجه ای است که داستان و آیاتی که در قسمت تعلیم بیان شده است گرفته می شود 

و شما می توانید آن را به زبان ساده برای بچه ها توضیح دهید.

کاراگاه اجرایی:
این قسمت در واقع بخش عملی است که به عنوان مهم ترین قسمت از تعالیم ،به بچه ها کمک می 

کند تا از دنیای ناآشنای کتاب مقدس به دنیای آشنای خود متصل شوند.
این قسمت کار عملی است که بچه ها در طول هفته پیش رو ،در خانه آن را انجام می دهند.

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


