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سخین با مریب:
همانطــور کــه در راهنمــای کمــک آموزشــی توضیــح داده شــده اســت ،کمــک آموزشــیهای ایــن

مجموعــه بســیار متفــاوت اســت .بــه طــوری کــه ســعی شــده اســت تعالیــم همــراه بــا بــازی و ســرگرمی
ادغــام شــود و خــود کــودکان در ایــن کمــک آموزش ـیها بیشــترین نقــش را دارا باشــند.
•لینک راهنمای کمک آموزشی
کــودکان در ایــن کمــک آموزشــی میآموزنــد کــه خداونــد بــه وعــده خــود عمــل میکنــد و مــا میتوانیــم
بــا اعتمــاد بــه خــدا و اطاعــت از او ،منتظــر بــه انجــام رســیدن وعدههایــش باشــیم.
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توضیحات کمک آموزشی:

مجوســیان چنــد هدیــه بــرای عیســی آوردنــد؟ (جــواب:
ســه هدیــه)

الزم اســت از قبــل  ۳عــدد جعبــه را تهیــه کنیــد .جعبــه

 ۱و  ۲مربــوط بــه درس اول و دوم اســت ،و جعبــه ۳

سوال شماره :۷

دریافــت میکننــد.

نــام ببریــد( .جــواب :طال)

یکــی از هدایایــی کــه مجوســیان بــرای عیســی آوردنــد ،را

مربــوط بــه هدایــای کریســمس اســت کــه کــودکان
ترجیحــا ایــن جعبههــا بــه ســایزهای مختلــف و بــا

سوال شماره :۸

جذابیــت بیشــتری داشــته باشــد.

سوال شماره :۹

نشانه تولد عیسی چه بود؟ (جواب :ستاره)

طرحهــای رنگــی کریسمســی باشــند تــا بــرای بچههــا

ش و داســتان کریســمس را روی
از قبــل متــن  ۱۰چالــ 

فرشــته در زمــان تولــد عیســی بــا چــه کســانی مالقــات

کارتهــای موردنظــر در انتهــای درس قــرار دارد)

سوال شماره :۱۰

کــرد؟ (جــواب :چوپانــان)

کارتهــا بنویســید و درون جعبــه قــرار دهیــد( .طــرح

دلیــل شــادی و جشــن گرفتــن مــا در روز کریســمس

بــا توجــه بــه تعــداد بچههایــی کــه بــا آنهــا کار میکنیــد،

چیســت؟ (جــواب :تولــد عیســی)

آنهــا را بــه دو و یــا ســه گــروه تقســیم کنیــد.

از قبــل متــن چالشهــا و داســتان کریســمس را روی

چالشها و داستان کریسمس :

کارتهــا بنویســید و درون جعبــه قــرار دهیــد .بــه بچهها

روی هــر کارت بــا توجــه بــه شــماره آنها ،متن چالشها

توضیــح دهیــد ســواالتی از کتابمقــدس از آنهــا

و داســتان کریســمس را یادداشــت کنید و درون جعبه

پرســیده میشــود ،هــر گروهــی کــه زودتــر توانســت بــه

قــرار دهید.

ســواالت پاســخ دهــد ،نماینــده آن گــروه میتوانــد د َر

بــه بچههــا توضیــح دهیــد ،هــر گروهــی کــه بتوانــد بــه

جعبــه را بــاز کــرده و کارت شــماره خــود را بــردارد.

بــه طــور مثــال :گــروه یــک ،بــه ســوال شــماره  ۴جــواب

ســواالت جــواب دهــد میتوانــد از تــوی جعبــه کارت

کــرده و کارت شــماره  ۴را بــردارد و آن را بــا صــدای بلنــد

بلنــد بخوانــد.

مربــوط بــه شــماره ســوال خــود را بــردارد و بــا صــدای

داده اســت ،نماینــده گــروه میتوانــد د َر جعبــه را بــاز

بــه طــور مثــال :متــن شــماره یــک را روی کارت شــماره

بخوانــد.

یــک بنویســید و آن را درون جعبــه قــرار دهیــد .هــر

سواالت:

گروهــی کــه بــه ســوال شــماره یــک جــواب داد ،میتوانــد

د َر جعبــه را بــاز کــرده و کارت شــماره یــک را بخوانــد.

سوال شماره :۱

نام مادر عیسی چه بود؟ (جواب :مریم)

کارت شماره :۱

سوال شماره :۲

عیسی در چه مکانی به دنیا آمد؟ (جواب :آخور)

با مشورت یکدیگر ،یک سرود بخوانید.

عیسی در کدام شهر به دنیا آمد؟ (جواب :بیتالحم)

داستان مریم و وعده خدا

اســم یــک نبــی کــه خــدا از طریــق او وعــده آمدن عیســی

میکــرد .مریــم کالم خــدا را بلــد بــود و میدانســت کــه

سوال شماره :۵

دهنــده میفرســتد و میدانســت کــه خــدا بــه قــول خــود

کارت شماره :۲

سوال شماره :۳

مریــم یــک دختــری بــود کــه در شــهر ناصــره زندگــی

سوال شماره :۴

خــدا در کالمــش بارهــا وعــده (قــول) داده کــه یک نجات

را داده بــود ،نــام ببریــد( .جواب :اشــعیا)

چــه کســانی بــرای دیــدن عیســی از ســرزمین پــارس

عمــل میکنــد.

سوال شماره :۶

پوچ!

کارت شماره :۳

آمدنــد؟ (جــواب :مجوســیان)
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خداونــد از مــا میخواهــد کــه مثــل مریــم بــه او اعتمــاد

کارت شماره :۴

کنیــم و ایمــان داشــته باشــیم کــه او بــه وعدههایــش

یــک روز فرشــتهای بــه نــام "جبرائیــل" بــه دیــدار مریــم

عمــل میکنــد و ماننــد مریــم از خداونــد اطاعــت کنیــم.

آمــد و بــه مریــم ســام داد و گفــت :ســام بــر تــو کــه
مــورد لطــف خــدا هســتی .مریــم از ســام فرشــته کمــی

تأمل و تعمق:

ترســید.

از بچههــا بپرســید آیــا وعدههــای کالم خــدا را بــه یــاد

کارت شماره :۵

هــر نفــر یــک بادکنــک را بــاد کنــد .در عــرض  ۳۰ثانیــه

میآوریــد؟ اجــازه دهیــد بچههــا از وعدههــای خداونــد

برســاند!

چــه کســی امــروز میخواهــد تصمیــم بگیــرد کــه بــه خــدا

بگوینــد.

بــا هدایــت ســر ،بادکنــک خــود را بــه انتهــای کالس

و وعدههــای او اعتمــاد کنــد؟

کارت شماره :۶

بــدون جــواب دادن بــه ســوال ،کارت بعــدی را هــم تــو

از کســانی کــه ایــن تصمیــم را گرفتنــد بخواهیــد کــه

کارت شماره :۷

صــدای بلنــد تکــرار کنــد:

دســت خــود را روی قلبــش بگــذارد و ایــن جملــه را بــا

بــاز کــن!

فرشــته بــه مریــم گفــت :نتــرس! تــو مــورد لطــف خــدا

خداونــدا از تــو ممنونــم بــرای وعدههــای عالــی کــه تــو بــه

میــاوری و اســم او را عیســی میگــذاری .عیســی همــان

وعدههــای تــو اعتمــاد کنــم و از کالم تــو اطاعــت کنــم!

مــن دادی ،مــن تصمیــم میگیــرم کــه از امــروز بــه تــو و

هســتی و بــاردار خواهــی شــد ،تــو پســری بــه دنیــا

نجاتدهندهای اســت که خدا وعدهاش را داده اســت.

کارت شماره :۸

یــک نفــر از اعضــای گــروه شــما ،بــرای گــروه مقابــل

پانتومیــم ِ کلمــه "پادشــاه" را بــازی کنــد.
کارت شماره :۹

مریم بســیار ترســیده بود و نمیدانســت که چه اتفاقی
قــرار اســت بیافتــد ،امــا او میدانســت کــه اگــر خــدا

وعــده و یــا قولــی دهــد حتمــا بــه آن عمــل خواهــد کــرد.
پــس تصمیــم گرفــت کــه بــه خــدا اعتماد کنــد و او قبول

کــرد هــر چیــزی کــه خــدا بــه او گفتــه را انجــام دهــد و
اطاعــت کنــد کــه ایــن اتفــاق بیافتــد.

کارت شماره :۱۰

داستان مریم و وعده خدا را تعریف کنید!
نتیجهگیری:

بــه بچههــا توضیــح دهیــد همانطــور کــه در داســتان
شــنیدیم ،مریــم میدانســت کــه خــدا در کالمــش
قولهــای بســیاری داده اســت و همچنیــن میدانســت

کــه خــدا همیشــه بــه قولهایــش عمــل میکنــد .پــس
از اینکــه فرشــته بــه مریــم گفــت عیســی را تــو بــه دنیــا

خواهــی آورد .،مریــم تصمیــم گرفــت بــه خــدا اعتمــاد
کنــد و اجــازه دهــد ایــن اتفــاق بیافتــد .امــروز هــم
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