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درس پنجم :قدم های عمیل
 ۳دقیقه

خوش آمدگویی
بـــا نوجوانـــان ،گـــرم و صمیمـــی همـــراه بـــا لبخنـــد روبـــرو شـــوید .اگـــر شـخص جدیـدی بعنـوان نـو ایمـان یـــا مهمـان بـرای اولیـن بـار
در ایـــن جمـــع حضـــور داشـــت ،خوشـــامد مخصـــوص در نظـــر گرفتـــه شـــود .بطـور مثـال شـخص جدیـد را بـه نـام در جمـع معرفـی
کنیـــد و از نوجوانـــان نیـــز بخواهیـــد تـــا خـــود را یـــک بـــه یـــک معرفـــی کننـــد و یـــک نکتـه قابـل توجـه و جالـــب در مـورد خودشـان بـا
ســـایرین در میـان بگذارنـد.
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بازی
دوبلر شو !
این بازی هم به صورت آنالین و هم به صورت حضوری قابل اجرا است
چگونگی بازی :
در این بازی ما قصد داریم تا نوجوانان را به چالش بکشیم و خالقیت آنها را در دیالوگ گویی و قصه سازی محک بزنیم .
لینــک هــای ویدیویــی زیــر یــا هــر ویدیــوی مناســب دیگــر را بــا در نظــر گرفتــن گــروه ســنی گــروه خــود انتخــاب کنیــد .نوجوانــان

خــود را گــروه بنــدی کنیــدو از آنهــا بخواهیــد بطــور گروهــی در مــورد موضــوع مشــخص شــده از پیــش یــا یــک موضــوع آزاد بــه
انتخــاب خودشــان دیالــو گ هایــی را نوشــته و بجــای بازیگــران صحبــت کننــد .هدفمنــد بــودن دیالــوگ هــا را بــه آنهــا یــادآوری

کنیــد .بخاطــر داشــته باشــید زمــان اجــرای نوجوانــان صــدای ویدیــو را قطــع کنیــد .

(پیشــنهاد میکنیــم از قبــل تعــداد نفــرات و یــا تیــم را انتخــاب کنیــد  ،تعــداد بازیگــران یــا شــخصیت هــای هرلینــک میبایســت بــا

تعــداد نوجوانــان در یــک گــروه مطابقــت داشــته باشــد .همینطــور پیشــنهاد میشــود چنــد روز پیــش از برگــزاری جلســه نــو جوانــان

خــود آن هــا را گــروه بنــدی کنیــد و لینــک هــا را بــرای هــر گــروه بفرســتید و موضوعــات دیالــوگ نویســی را بــه آنهــا بگوییــد  .بــه
ایــن شــکل بــه نوجوانــان زمــان کافــی بــرای فکــر کــردن خواهیــد داد)

موضــوع پیشــنهادی :همــکاری در حفاظــت محیــط زیســت /دوســتی خالــه خرســه/رفیق نــا بــاب /انتخــاب بهتریــن هدیــه بــرای
یــک دوســت........

تیم یا نوجوان بهتر از دید خود نوجوانان برنده بازی است .
لینک1
لینک 2
لینک 3
لینک 4
لینک 5
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بازی
حدس بزن
هدف از این بازی باال بردن دقت نو جوانان نسبت به دوستانشان و محیط پیرامونشان میباشد.
آنالیــن :از نوجوانــان بخواهیــد کــه بــه دوســتان خــود چنــد ثانیــه نــگاه کننــد و بعــد همگــی دوربیــن هــای خــود را خامــوش کننــد .
درایــن قســمت مربــی نوجوانــان از آنهــا بــه ترتیــب ســواالتی بپرســد ،بــه ایــن شــکل کــه :

مثــال  :علــی بگــو کــه لبــاس امیــن چــه رنگــی یــا چــه شــکلی اســت ( پیراهــن ـ تیشــرت و )....و بــرای ســخت تــر شــدن (مــدل مــو

و جزییــات دیگر)چیســت ؟ و بالعکــس

به همین ترتیب مربی از تمام نوجوانان سوال بپرسد
حضوری  :نوجوانان را در دو صف روبروی هم قرار دهید و بدون زمان دادن به آنها بگویید که به یکدیگر پشت کنند.
از نوجوانانــی کــه دو بــه دو پشــت بــه هــم ایســتادند در مــورد  :رنــگ و مــدل لبــاس  ،شــلوار  ،کفــش و ...ســوال بپرســید(مانند
مثــال بــاال)

در پایــان بــازی از نــو جوانــان بخواهیــد تــا میــزان توجــه شــان را بــه دوســتان و پیرامونشــان محــک بزننــد  .بــرای آنــان در بــاره

اهمیــت توجــه بــه اطرافیــان و دوستانشــان توضیــح دهیــد و اینکــه چطــور توجــه مــا بــه محیــط و اطرافیانمــان مــی توانــد ســؤ

تفاهمــات را در ارتباطاطمــان از میــان ببــرد.
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ببین و بگو
(مروری بر  4هفته گذشته )
بــه نوجوانانــی کــه در هفتــه گذشــته انتخــاب شــده بودنــد تــا خالصــه ای از مطالــب  ۴هفتــه را بــا دوستانشــان در میــان بگذارنــد
 ۵دقیقــه زمــان دهیــد تــا بطــور خالصــه مطالــب  ۴هفتــه گذشــته را بــرای دوســتانش تــو ضیــح دهــد .

حال از باقی نوجوانان بخواهید که برکتی که از  ۴هفته گذشته گرفته اند را در میان بگذارند
ســپس روی لینــک زیــر کلیــک کنیــد و پــس از دیــدن ویدیــو از نوجوانــان بخواهیــد تــا از نقطــه نظــر دوســتی و دوســت یابــی ویدیــو

را بررســی کننــد

هدف :بیشتر از نوجوانان و بازتاب تعالیم در دوستی از نوجوانان بشنویم .
ویدیو کوتاه
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بازی
دوست من چی دوست داره !
این بازی به صورت چهار جوابی می باشد.
چگونگی بازی :
به انتخاب مربی نوجوانان ،آنها را به  2گروه  1و 2تقسیم کرده ،سواالت را به ترتیت از گروه ها بپرسید .
سوال :گروه 2به نظر شما مریم از گروه  1برای مسافرت کجا را انتخاب میکند؟
الف  :کوه
ب :جنگل

ج:دربا
د :کویر
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از گــروه دو تمــام ســواالت را دربــاره مریــم از گــروه  ۱بپرســید و در پایــان از مریــم بخواهیــد پاســخ هــای درســت را دربــاره خــودش

بــا دوســتانش در میــان بگــذارد .بــه همیــن شــکل بــازی را بــا گــروه دو انجــام دهیــد( .درجلســه حضــوری جــواب را بــه شــما بگویــد
و در جلســه آنالیــن در قســمت خصوصــی در چــت بــرای شــما بنویســد)

نکتــه  :هــر گــروه بایــد باهــم تصمیــم بگیرنــد کــه فقــط یــک گزینــه را انتخــاب کننــد .بایــد هــر گــروه دلیــل خــود را نســبت بــه

انتخــاب آن گزینــه بیــان کننــد .

(مثال سوال های بیشتر در صفحه آخر پیوست شده)
هدف  :شناخت بهتر نوجوانان ازعالیق و شخصیت دوستانشان است.

پذیرایی و دادن هدیه ها به یکدیگر
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در ایــن قســمت بــه نوجوانــان ایــن زمــان را بدهیــد کــه بــا آنچــه از قبــل تــدارک دیــده انــد از خــود پذیرائــی کننــد و بــا هــم مشــارکت
داشــته باشــند همچنیــن هدایایــی کــه بــرای یکدیگــر تهیــه کردنــد را بــه هــم نشــان داده یــا بــرای هــم ارســال کننــد ( .در جلســه

ســوم از نوجوانــان خواســته شــده بــود کــه بــرای فــردی کــه بــه آنهــا اعــام میشــود هدیــه ایــی تهیــه کننــد)
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پرستش
پیشنهاد میشود از خود نوجوانان برای پرستش استفاده کنید
یا
بر روی لینک پیشنهادی کلیک کنید.
پرستش
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مثال سوالهای بیشتر(نامها به صورت پیش فرض انتخاب شده است)
 :1امین چه فصلی از سال رو دوست دارد؟
الف:بهار
ب :تابستان

ج:پاییز
د:زمستان

 :2هستی کدام رنگ را بیشتر دوست دارد ؟
الف:قرمز

ج:آبی

ب :زرد

د:قهوه ای

 :3کدام سبک فیلم از عالیق کیان است؟
الف:اکشن
ب :درام

ج:طنز
د:تخیلی

 :4کدام ازبرندهای مورد عالقه فربد در ماشین سازی میباشد؟
الف:بنز

ج:فراری

ب :بی ام و

د:فورد

 :5غذای مورد عالقه نسترن چیست ؟
الف:قرمه سبزی

ج:پیتزا

ب :کباب

د:املت

 :6کامیاب برای مسافرت کدام وسیله را انتخاب میکند؟
الف:هواپیما

ج:قطار

ب  :اتوبوس

د:ماشین شخصی

 :7فرشاد طرفدار کدام تیم اروپایی است؟
الف:یوونتوس

ج:منچستر

ب:بایرن مونیخ

د:لیورپول

:8حیوان مورد عالقه یاسمن کدام است؟
الف:ببر

ج:همستر

ب :عقاب

د:فیل
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