
کریسمس متفاوت من
مجموعـــه ی کمـــک آموزشـــی "کریسمس متفاوت من"، بـــا نگاه به داستان زندگی "مریم مادر عیسی" و با هـــدفِ 
درکِ کـــودک از اهمیــت اعتمــاد بــه خــدا، اطاعــت از او و مالقــات بــا عیســی طراحـــی شـــده اســـت. منابـــع مـــورد نیـــاز، 

بـــرای اداره کـــردن جلســـات شـــما بـــا کـــودکان، در این کمک آموزشی در دسـترس اسـت. 

هدف کمک آموزشی
در ایــن مجموعــه دروس، کــودکان بــا وعــده ی خــدا آشــنا می شــوند و می آموزنــد کــه چطــور بــه او اعتمــاد کننــد، 
همچنیــن می آموزنــد کــه ثمــره ی اطاعــت آن هــا چیســت. کــودکان می آموزنــد خــدا همیشــه بــه وعده هــا و قول هــای 
خــود عمــل می کنــد و آن هــا را فرامــوش نمی کنــد فقــط الزم اســت کــه مــا بــه او اعتمــاد کنیــم و صبورانــه بــه انتظــار 
بنشــینیم. بعــد از اعتمــاد بــه او الزم اســت کــه از خــدا و کالم او اطاعــت کنیــم. ثمــره ی ایــن اطاعــت، برکــت و مالقــات 
بــا عیســی خواهــد بــود و ایــن بســیار مهــم اســت کــه درک کننــد همه این موضوعات مســتلزم تصمیم گیری شــخصی 
و قلبــی آنهاســت. هــر کــودک خــودش بایــد بــه ایــن بــاور برســد کــه بــا اعتمــاد بــه خــدا و اطاعــت از او، می توانــد بــا پــدر 

آســمانی مالقــات کنــد.
ایــن مجموعــه کمــک آموزشــی، بــرای دو گــروه ســنی ۴ الــی ۸ ســال و ۹ الــی ۱۲ ســال طراحــی شــده و در آن روشــی 
متفــاوت تعبیــه شــده اســت. بــه ایــن صــورت کــه تعالیــم، همــراه بــا چالش هــا کــه بــازی و ســرگرمی بــه صــورت نوشــته 
روی کارت، در داخــل یــک جعبــه قــرار دارنــد کــه کــودکان بــا جــواب دادن بــه ســواالتی می تواننــد کارت موردنظــر خــود 

را بردارنــد و آن را بخواننــد.

روش استفاده از کمک آموزشی:
سواالت، چالش ها و داستان کریسمس

الزم اســت از قبــل ۳ عــدد جعبــه را تهیــه کنیــد. جعبــه ۱ و  ۲ مربــوط بــه درس اول و دوم اســت، و جعبــه ۳ مربــوط بــه 
هدایــای کریســمس اســت کــه کــودکان دریافت می کنند. 

ترجیحــا ایــن جعبه هــا در ســایزهای مختلــف و بــا طرح هــای رنگــی کریسمســی باشــند تــا بــرای بچه هــا جذابیــت 
بیشــتری داشــته باشــد.

از قبــل متــن چالش هــا و داســتان کریســمس را روی کارت هــا بنویســید و درون جعبــه قــرار دهیــد. بــرای بچه هــا 
توضیــح دهیــد کــه ســواالتی از کتاب مقــدس از آن هــا پرســیده می شــود، هــر گروهــی کــه زودتــر توانســت بــه ســواالت 

پاســخ دهــد، نماینــده آن گــروه می توانــد دَر جعبــه را بــاز کــرده و کارت شــماره خــود را بــردارد.
تمامــی چالش هــا و داســتان کریســمس در درس نامــه قــرار دارد، فقــط الزم اســت آن هــا را روی کارت هــا بنویســید. 

طــرح کارت هــا نیــز در انتهــای درس نامــه قــرار دارنــد.
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.

نتیجه گیری
قسمت نتیجه گیری، نتیجه ای است که از تعلیم گرفته می شود شـــما می توانیـــد آن را بـــا زبـــان ســـاده بـــرای بچه هـــا 

توضیـح دهید.

تأمل و تعمق
ایــن قســمت زمــان تعمــق کــودکان بــر داســتان و تعلیمی ســت کــه شــنیدند و همچنیــن زمــان تصمیم گیری شــخصی 

و قلبــی آن هــا بــرای اعتمــاد، اطاعــت و مالقــات بــا خداونــد.

"کــودک را در رفتــن بــه راهــی کــه درخــور اوســت تربیــت کــن، کــه تــا پیــری هــم از آن منحــرف نخواهــد شــد."  امثــال ۲۲ :۶




