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جلسه اول

کشف کن
هدف :

استعداد من از خداوند است و میتوانم از آن استفاده کنم

رده سنی :

 4  تا  8 سال 

آیه حفظی:

در میان شما هر کس مهارتی دارد، بیاید و آنچه را خداوند 

فرمان داده است بسازد

خروج ۱۰:۳۵



سخنی با مربی 
در این جلسه قصد این است که بچه ها را با استعدادهایی که دارند آشنا بکنیم و از آنها بخواهیم که 
به کارهایی که بلد هستند توجه نشان بدهند برای درک بهتر این درس ویدیویی از زندگی سموئیل 

موریس را مشاهده می کنیم.

آمادگی برای ورود به کتاب مقدس : ۱۵ دقیقه
مربی عزیز برای انجام این بازی اتاق کانون شادی را به قسمتهای مختلف تقسیم کنید و برای هر یک 
از شغل ها ایستگاهی و فضای مناسب ایجاد کنید.برای کمک به شما در این قسمت عکس هایی در 
نظر گرفته شده است برای بهتر شدن این فضا شما می توانید از هر وسیله ای که به این بازی مرتبط 

است بنا به خالقیت خود استفاده کنید.
در این بازی هدف این است که بچه ها با شغل هایی که در آینده دوست دارند انجام دهند، آشنا 
 شوند. شما می توانید با دادن شغل های مختلفی که در جامعه هست آنها را وارد یک شهر خیالی 

کنید که بچه ها در آن شهر به انجام کارهایی که دوست دارند مشغول شوند.
در این شهر شما نیاز به پلیس، آتش نشان ، دکتر، معلم، آرایشگر، آشپز، نقاش،نوازنده موسیقی  و.... 
دارید. مربی می تواند از بچه ها بپرسد که کدام شغل را  بیشتر دوست دارند که انجام دهند. مربی یا 

هرکدام از بچه ها به عنوان مراجعه کننده به هرکدام از ایستگاه سر بزنند و با بچه ها صحبت کنند.
هدف از  انجام بازی این است که متوجه شویم خدا به آرزوهای قلب ما نگاه می کند و آن کاری که 

ما به آن عالقه داریم، برای خدا ارزش دارد و او به خواسته ی دل ما احترام می گذارد.

ورود به دنیای کتاب مقدس : ۲۰ دقیقه
چه کاری را دوست دارید انجام بدهید؟ کدام یک از کارها برای شما راحت تر است که انجام بدهید؟یا 

دوست دارید انجام بدهید ولی آن را بلد نیستید و دوست دارید که یاد بگیرید؟
در کالم خروج 35 : 30 - 35 و خروج36: 1-4  خدا به دو نفر توانایی داد و بهشون یاد داد که 

از کاری که بلد هستند استفاده کنند. چطور 
بیشتر  کرده  استفاده  استعداد خودش  از  دنیا  در  که  برجسته  از یک شخصیت  امروز می خواهیم 

بشنویم.

شخصیت برجسته/ سموئیل مورس

نتیجه گیری:  ۵ دقیقه
با نگاه کردن به زندگی سموئیل مورس دیدیم خدا به او کمک کرد که آرزوی قلبش را انجام دهد 
او توانست با کاری که بلد بود به دنیا کمک کند.امروز ما هم مثل او می توانیم به دنیا کمک کنیم. 
خدا هم می داند که ما چه آرزویی در دلمان داریم و چه کارهایی را می توانیم خوب انجام دهیم. او 
به خواسته دل ما احترام می گذارد چون ما برای خدا ارزش داریم و به ما کمک می کند تا در کاری که 

به خوبی می توانیم انجامش دهیم هر روزه رشد کنیم.

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=0hzyNyCtO3k&list=PLR8YAgFwRq9f9TLjwIlkPC10WqxN04Cmz&index=6


کارگاه اجرایی: ) ۱۵ دقیقه (
نکته: مربی عزیز در این مجموعه کمک آموزشی در قسمت کارگاه اجرایی 9 قدم برای کشف استعداد 

بچه ها در نظر گرفته شده است که نیاز هست بچه ها با والدین آن را در طول هفته انجام دهند.
مربی عزیز کارگاه اجرایی در خانه با مشارکت والدین انجام شود و در هفته بعد نتیجه کار را به کالس 

بیاورند 
در مورد توانایی ها و کارهایی که دوست دارید، فکر کنید و به سواالت زیر پاسخ دهید:

چه کاری را تا به حال انجام داده اید و خیلی از آن خوشحال شدید؟  
برای انجام چه کاری بی صبرانه منتظر ماندید؟

فکر می کنید در انجام چه کاری بهترین هستید؟
اگر بخواهید انجام  یک کار را برای تمام طول عمر خود انتخاب کنید چه کاری را انتخاب می کنید؟

سرود زیر هم می توانید در کالس پخش کنید.

سرود "چه کار کنم، چه شغلی رو انتخاب کنم"

آیه حفظی : 

در میان شما هر کس مهارتی دارد، بیاید و آنچه را 
خداوند فرمان داده است بسازد

خروج 10:35

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=vPOi5ZoiYwk&list=PLR8YAgFwRq9drmjJfRwJ22ojxFYir5uCl&index=16
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=o6XjepPegx4&feature=share





