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سخین با مریب:

همانطــور کــه در راهنمــای کمــک آموزشــی توضیــح داده شــده اســت، کمــک آموزشــی های ایــن 
مجموعــه بســیار متفــاوت اســت. بــه طــوری کــه ســعی شــده اســت تعالیــم همــراه بــا بــازی و ســرگرمی 

ــن کمــک آموزشــی ها بیشــترین نقــش را دارا باشــند.  ادغــام شــود و خــود کــودکان در ای

لینک راهنمای کمک آموزشی	 

نونهــاالن در ایــن کمــک آموزشــی می آموزنــد کــه عیســی نجات دهنــده ای اســت کــه بــرای مــا بــه ایــن 
دنیــا آمــد و مــا می توانیــم بــا او مالقــات کنیــم.
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توضیحات کمک آموزشی: 
در ایــن جلســه، از جعبــه شــماره ۲ اســتفاده کنیــد و  
از قبــل متــن ۱۰ چالــش  و داســتان کریســمس را روی 
کارت هــا بنویســید و درون ایــن جعبــه قــرار دهید. )طرح 

کارت هــای موردنظــر در انتهــای درس قــرار دارد(
بــا توجــه بــه تعــداد بچه هایــی کــه بــا آن هــا کار می کنیــد، 

آن هــا را بــه دو و یــا ســه گــروه تقســیم کنیــد.
از قبــل متــن چالش هــا و داســتان کریســمس را روی 
کارت هــا بنویســید و درون جعبــه قــرار دهیــد. بــه بچه ها 
توضیح دهید جمالتی از داســتان تولد عیســی خوانده 
ایــن جملــه  می شــود، کــه آن هــا بایــد حــدس بزننــد 
درســت اســت یــا غلــط. هــر گروهــی کــه زودتــر توانســت 
پاســخ دهــد، نماینــده آن گــروه می توانــد دَر جعبــه را بــاز 

کــرده و کارت شــماره خــود را بــردارد.
بــه طــور مثــال: گــروه یــک، جــواب جملــه ۴ را داده 
اســت، نماینــده گــروه می توانــد دَر جعبــه را بــاز کــرده و 
کارت شماره ۴ را بردارد  و آن را با صدای بلند بخواند.

جمالت:
جمله شماره ۱:

خــدا از قبــل وعــده آمــدن عیســی را داده بــود. )جــواب: 
درســت(

جمله شماره ۲:
خبــر بــه دنیــا آمــدن عیســی را فرشــته بــه مریــم گفــت. 

)جــواب: درســت(
جمله شماره ۳:

همــه دنیــا بــرای دیــدن عیســی بــه بیت الحــم آمدنــد. 
)جــواب: غلــط، چوپانــان(

جمله شماره ۴:
چوپانــان در بیابــان بــا فرشــته مالقــات کردنــد و وعده به 

دنبا آمدن عیســی را شــنیدند. )جواب: درســت(
جمله شماره ۵:

مجوســیان از آمریــکا بــه دیــدن عیســی آمدنــد. )جــواب: 
غلط، ســرزمین پــارس(

جمله شماره ۶:
مجوســیان بــرای عیســی لبــاس گرانبهــا هدیــه آوردنــد. 

)جــواب: غلــط، طــال و کنــدر و مُــر(
جمله شماره ۷:

نشانه تولد عیسی ستاره بود. )جواب: درست(
جمله شماره ۸:

)جــواب:  آمــد.  دنیــا  بــه  بیت الحــم  شــهر  در  عیســی 
درســت(

جمله شماره ۹:
عیسی در قصر به دنیا آمد. )جواب: غلط، آخور(

جمله شماره ۱۰: 
تولــد عیســی دلیــل شــادی مــا در جشــن کریســمس 

اســت. )جــواب: درســت(

چالش ها و داستان کریسمس :
روی هــر کارت بــا توجــه بــه شــماره آن ها، متن چالش ها 
و داســتان کریســمس را یادداشــت کنید و درون جعبه 

قــرار دهید.
بــه بچه هــا توضیــح دهیــد، هــر گروهــی کــه بتوانــد بــه 
ســواالت جــواب دهــد می توانــد از تــوی جعبــه کارت 
مربــوط بــه شــماره ســوال خــود را بــردارد و بــا صــدای 

ــد. ــد بخوان بلن
بــه طــور مثــال: متــن شــماره یــک را روی کارت شــماره 
یــک بنویســید و آن را درون جعبــه قــرار دهیــد. هــر 
گروهــی کــه بــه ســوال شــماره یــک جــواب داد، می توانــد 
دَر جعبــه را بــاز کــرده و کارت شــماره یــک را بخوانــد.

کارت شماره ۱:
بــه صــورت خالصــه  را  وعــده خــدا  و  داســتان مریــم 

بگوییــد.
کارت شماره ۲:

داستان مریم و مالقات با خدا
مریــم تصمیــم گرفــت کــه از خــدا اطاعــت کنــد و منتظــر 
بــه دنیــا آمــدن عیســی بــود. در آن زمــان کــه مریــم 
بــاردار بــود، همــه بایــد بــه شــهرهای خــود می رفتنــد تــا 

سرشــماری شــوند. سرشــماری یعنــی شــمردن. 
کارت شماره ۳:

بــا مشــورت گــروه در عــرض ۳۰ ثانیــه، ۵ شــئ تزئینــی 
کــه در درخــت کریســمس اســتفاده می کنیــد را نــام 

ببریــد!
کارت شماره ۴:

ــرای سرشــماری  مریــم بــه همــراه یوســف نامــزد خــود ب

3



4

بایــد از ناصــره بــه بیت الحــم می رفــت ولــی راه طوالنــی 
پیــش رو داشــتند. امــا در تمــام طــول راه مریــم در دلــش 

ایمــان داشــت کــه خــدا مراقــب او و عیســی اســت.
کارت شماره ۵:

ــه، ۵ کاری کــه در  ــا مشــورت گــروه در عــرض ۳۰ ثانی ب
ــد! ــام ببری ــد را ن جشــن کریســمس انجــام می دهی

کارت شماره ۶:
پوچ!

کارت شماره ۷:
وقتــی بــه بیت الحــم رســیدند تمــام مهمان ســرا ها پــر 
بودنــد وجایــی بــرای مریــم و یوســف نبــود. پــس آن هــا 
مجبــور شــدند بــه یــک آخــور برونــد. آخــور جایــی اســت 

کــه از حیوانــات نگــه داری می کننــد.
بــه  بــرای دیــدن عیســی  در آن شــب چوپانانــی هــم 
آخــور آمدنــد، چــون در بیابــان بــا فرشــته ای مالقــات 
کــرده  بودنــد کــه بــه آن هــا گفتــه بــود: در بیت الحــم 
نجات دهنــده ای کــه خــدا وعــده اش را داده بــود بــه دنیــا 

می آیــد.
کارت شماره ۸:

یــک نفــر از اعضــای گــروه شــما، بــرای گــروه مقابــل 
بــازی کنــد. پانتومیــمِ کلمــه "چوپــان" را 

کارت شماره ۹:
عیســی، آن شــب در آخــور بــه دنیــا آمــد. مریــم خیلــی 
خوشــحال بــود کــه می توانــد بــا عیســی مالقــات کنــد و 
ــا  ــه دنی ــود چــون عیســی ب ــر از شــادی ب تمــام قلبــش پ

آمــده بــود.
کارت شماره ۱۰:

داستان مریم و مالقات با خدا را تعریف کنید!

نتیجه گیری
بــه بچه هــا توضیــح دهیــد همانطــور کــه در داســتان 
شــنیدیم، مریم می دانســت که خدا همیشــه به قول و 
وعــده اش عمــل می کنــد پــس با خوشــحالی انتظــار تولد 
عیســی را می کشــید. مریــم تصمیــم گرفــت بــه وعــده ی 
خــدا دربــاره آمــدن عیســی اعتمــاد کنــد و توانســت 
عیســی را بــه دنیــا آورد و بــا خــدا مالقــات کنــد. عیســی 
وعــده ی پــدر آســمانی بــود کــه بــرای همــه جهــان بــه ایــن 
زمیــن آمــد و تــا ابــد در کنــار مــا اســت. مــا می توانیــم بــا 

عیســی مالقــات کنیــم و هــر روزه بــه او نزدیــک شــویم. 
خــدا از مــا می خواهــد خبــر خــوش بــه دنیا آمدن عیســی 
را بــا دیگــران در میــان بگذاریــم تــا آن هــا هم این محبت 

را بچشــند و در شــادی تولــد او شــریک شــوند.
تأمل و تعمق:

را  خــدا  بــا  مالقــات  تجربــه  آیــا  بپرســید  بچه هــا  از 
خــود  تجربــه  از  کــس  هــر  دهیــد  اجــازه  داشــته اند؟ 

بگویــد.
چــه کســی امــروز می خواهــد تصمیــم بگیــرد کــه بــا 
عیســی مالقــات کنــد و بــه او نزدیک تــر از قبــل شــود؟
از کســانی کــه ایــن تصمیــم را گرفتنــد بخواهیــد کــه 
دســت خــود را روی قلبــش بگــذارد و ایــن جملــه را بــا 

صــدای بلنــد تکــرار کنــد:
عیســی از تــو ممنونــم بــرای مــن بــه ایــن دنیا آمــدی، من 
تصمیــم می گیــرم کــه از امــروز بــه تــو نزدیک تــر شــوم و 

مــژده بــه دنیــا آمــدن تــو رو بــه دیگــران هــم بگــم! 
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