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درس دوم

رابطه
هدف :

خدا ما را دعوت کرده تا با او رابطه
داشتهباشیم.

رده سنی :

 4تا  8سال

آیه مربوط :

پیدایش  ۴ : ۲ـ ۲۵

سخنی با مربی
ه از طریق داستان آدم و حوا میآموزند که دعوت خدا رابطه با آنها است.
خردساالن در این درسنام 

آمادگی برای ورود به کتاب مقدس  ۱۵ :دقیقه
وسایل مورد نیاز برای بازی  :چسب رنگی یا هر چیزی که بتوانید در روی زمین عالمت گذاری کنید.

چسب را در روی زمین با طول دو متر با حالت زیگزاگ بچسبانید .و بچهها را دو به دو تقسیم کنید و

از آنها بخواهید که رو به روی هم بایستند و دست هم را بگیرند و روی عالمتهای زمین حرکت کنند.

آنها باید درست از روی عالمتها حرکت کنند و پای آنها از عالمتها بیرون نرود تا به انتها ادامه دهند.

بچهها در این بازی یاد میگیرند که با همکاری هم باید از روی عالمتها به درستی رد بشوند.

ورود به دنیای کتاب مقدس  ۲۰ :دقیقه
مربی داستان را از قبل بخواند و برای بچهها از زبان آدم با آنها صحبت کند.
آدم اولین انسان روی زمین بود.
(( بچهها من اولین انسانی بودم که خدا بهوجود آورد .خدا من را از خاک ساخت و روح خودش را
در من فوت کرد و من زنده شدم .تمامی حیوانات روی زمین را من اسمشان را انتخاب کردم.
از پرندهها و حشرات و حیوانت بزرگ و کوچک و ...یعنی خدا به من این اجازه را داد.
در یک باغ بزرگ به نام عدن زندگی میکرد.
خداوند باغ خیلی زیبا و بزرگی به من داد که همهی میوهها در آن باغ بود و به من اجازه داده بود
که در آن باغ زندگی کنم و از میوهها بخورم.
خدا به او همسری داد.
با اینکه در باغ زندگی میکردم و همه حیوانات در کنارم بودند ولی احساس تنهایی میکردم چون
آنها شبیه به من نبودند،و خدا یک نفر شبیه به خودم را آفرید و گفت این همسر تو است .اگر
گفتید من کی هستم؟ ( اجازه دهید تا بچهها یکصدا جواب را اعالم کنند).
خدا با آدم و حوا رابطه دارد.
بچهها خدا خیلی من و حوا را دوست دارد و ما همیشه همراه خدا در باغ عدن که به ما داده بود،
قدم میزدیم و راجع به همهچیز صحبت میکردیم.او همیشه با ما در رابطه بود.او در کنار ما بود به
نیازهای من و حوا فکر میکرد و هرچیزی که برای ما خوب بود را محیا میکرد و انقدر که ما را دوست
داشت از چیزهایی که برای ما ضرر داشت ما را آگاه میکرد.

خدا دوست دارد مثل آدم و حوا هم با ما رابطه نزدیک داشته باشد.
همینطور که من و حوا را دوست دارد،تک به تک شماها را هم دوست دارد و میخواهد که با او
رابطه داشته باشید و در مورد اتفاقاتی که در روز برایتان میافتد که باعث خوشحالی یا ناراحتی شما
میشود با او صحبت کنید ،چون او پدر آسمانی ما است و خدای عشق و رابطه است.

نتیجه گیری:
بچهها همانطور که آدم تعریف کرد ،خدای ما خدای دوستی است او مشتاق است که همیشه با او

دوست باشیم .و ما هم میتوانیم همانطور که ما با خانواده و دوستانمان صحبت میکنیم میتوانیم
با خدا هم صحبت کنیم.

کاراگاه اجرایی:
سرود کودکان ،امروز چه روزیه

آیه حفظی :
ساده شده برای کودکان
(( خداوندا تو را شکر میکنم ،زیرا مرا اینچنین شگفت
انگیز آفریدهای)).

(( تو را سپاس میگویم،زیرا عجیب و مهیب ساخته

شدهام،اعمال تو شگفت انگیزند،جان من این را نیک
میداند)).

مزامیر ۱۴ : ۱۳۹

