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  :المنهجففي هذا  ،تعليم أطفال حضانة بكفاءةعلى دك ساعهذا المنهج ُي �
  
   :عرف درسكا #

ز عليــه فــي درســك ويكــون محــور كــر م لــك فــي كــل درس هــدف الــدرس لتعــرف مــا الــذي ينبغــي أن تُ قــد يُ 
فسـير وتأمـل بأن تعـرف المرجـع الكتـابي للـدرس مـع ت ،االستعداد للدرس روحياً على ، ثم يساعدك حصتك

رس هـذا د اذا ُنـولمـ ،ألطفـال حضـانة بـد أن تعـرف أهميـة الـدرس ، وفي االستعداد للدرس اللتعيش الدرس
  .أهمية هذا الدرس ألطفال حضانة؟ فيقدم لك لمحة تربوية وسيكولوجية عن الدرس لهذه المرحلة

   
  :درسك أبدا #

إلــى  ، ويقــدم فــي كــل درس مــن ثالثــةطفــال مــن خــالل المراكــز التعليميــةنبــدأ الحصــة بأنشــطة تقــدم لأل ـ""
ويمكــن أن تضــيف  وٕامكانياتــكا كلهــا أو بعضــها بحســب الوقــت أنشــطة تعليميــة تســتطيع تقــديمه أربعــة

   .وٕامكانياتك، وتعدل بعضها بحسب ابتكارك ومعرفتك لقدرات تالميذ فصلك أنشطة أخري

القصــة مكتــوب بصــيغة ويقــدم هــذا المــنهج ، ز يجتمــع األطفــال لســماع قصــة الــدرسبعــد أنشــطة المراكــ ـ""
عــاة ذلــك عنــد افينبغــي مر  ،هــدف الــدرس ىركــز علــوتُ  ،تربويــة وقصصــية مالئمــة ألطفــال هــذه المرحلــة

   .ويمكنك استخدام وسيلة بصرية أو فنية مع إلقاء القصة ،إلقاء القصة
هــذه ، وتنقســم درستجــاوب األطفــال مــع الــ ىظهــر مــدبعــد إلقــاء القصــة تبــدأ أنشــطة التجــاوب التــي تُ  ـ""

حواريــة تتناســب مــع أطفــال  يبأســال حــوار ومناقشــة مــع األطفــال حــول الــدرس مســتخدماً : ىاألنشــطة إلــ
. بعـــدها يقـــوم األطفـــال لهـــدف الـــدرس وعناصـــره واســـتيعابفهـــم  ىالحـــظ مـــدومنهـــا ســـوف تُ  ،الحضـــانة

تختـــار مـــا يناســـب أطفـــال فصـــلك ووقـــت يمكنـــك أن  ،حـــول الـــدرساألطفـــال بأنشـــطة تعبيريـــة متنوعـــة 
  .حساسهم وتفاعلهم الوجداني بالدرسإر فيها األطفال عن عب يُ لالحصة 

   
   :اختم درسك #

    .دها األطفال معكَ رد ناسبة للدرس ويُ ي مع األطفال بصالة قصيرة مصل في نهاية الحصة تُ 
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   :لي عالم عجيب َقَلَخ اللَّه: ىالوحدة األول
   .اللهأشياء عجيبة أراها في عالم  ـ١    
  .اللذيذ اللهأتذوق طعام  ـ٢    
  .العجيب اللهي عالم أسمع أصوات ف ـ٣    
  .العجيب اللهألمس مخلوقات عالم  ـ٤    
  .)(عيد الصليب أيقونات في الكنيسةو صلبان  أرى ـ٥    

�  

  :خلقني اللَّه: الوحدة الثانية
   .ينورجل ينلي يدخلق  الله ـ٦    
   .حواسلي خمس خلق  الله ـ٧    
  .مشاعر خلق لي الله ـ٨    

    

   :عتني بيي اللَّه: الوحدة الثالثة
   .يسمايعرف  الله ـ٩     
  .يرعاني وقت نومي الله ـ١٠    
  .يهتم بطعامي الله ـ١١    
   .يعطينا الماء الله ـ١٢    
   .يعطينا مالبسنا الله ـ١٣    
   .اً يعطينا بيوت الله ـ١٤    
   .يعطينا أصدقاء الله ـ١٥    
   .دامنا خُ اأعط الله ـ١٦    
  .هنة ترعانانا كاأعط الله ـ١٧    

   
   :إلينا ىِتآ: يسوع الوحدة الرابعة

   .يسوع الرب ميالدعلن عن المالك يُ  ـ١٨    
  .في مذود يسوع الرب ميالد ـ١٩    
  .يسوع يالد الربلم الله يسبحونالرعاة  ـ٢٠    
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   .)ليسوع المولود (عيد الميالد المجوس يقدمون هداياهم ـ٢١    
  .)(عيد الغطاسسة في الكني ناألطفال يعتمدو  ىأر  ـ٢٢    

   
   :: أنا أكبر مثل يسوعالوحدة الخامسة

  .يسوع يساعد في المنزل ـ٢٣    
  .يسوع يطيع مريم ويوسف في الهيكل ـ٢٤    

  

  :يسوع صديقنا: الوحدة السادسة
  .يسوع يدعو أربعة صيادين ـ٢٥    
  .مريم ومرثا :أصدقاءه يسوع يزور ـ٢٦    
  .يسوع يزور زكا ـ٢٧    
  .صديقهم رون يسوعاألطفال يزو  ـ٢٨    
  .نيقوديموس يتحدث مع يسوع ـ٢٩    

  

  :أعطانا عائلة تحبنا اللَّه: الوحدة السابعة
  .حنة تحب ابنها صموئيل ـ٣٠    
  .يحب ابنه داود ىيسّ  ـ٣١    
  .اللهاآلباء يعلمون أطفالهم عن  ـ٣٢    

  
  :يسوع قريب منا: الوحدة الثامنة

  .ليسوع ةنرنم تسبح ـ٣٣    
  .)(عيد القيامة يح يسوع الرب ـ٣٤    

�  
  :ي في الكنيسةنصلِّوم نحن نرنِّ: الوحدة التاسعة

  .نسمع الحان ونرنم بالدف ـ٣٥    
  .شم البخور وأضيء شمعة في الكنيسةأ ـ٣٦    
  .تناول في الكنيسةأدم و أتق ـ٣٧    

  

   :: نحن نحكي عن يسوعالوحدة العاشرة
  .بطرس يقابل يسوع ـ٣٨    
  .معاونونبولس وتيموثاوس  ـ٣٩    
  .)(عيد الرسل يسوع الرب بولس يخبر ليديا عن ـ٤٠    
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  :م من اإلنجيلنحن نتعّل: ةالوحدة الحادية عشر 
  .من جدته تيموثاوس يسمع حكايات اإلنجيل ـ٤١    
  .فيلبس يقرأ اإلنجيل مع صديق ـ٤٢    
  .اللهالملك يوشيا يقرأ من كتاب  ـ٤٣    

  

  :اللَّهنحن نكلم  :ةعشرالثانية الوحدة 
  .الة من أجل بطرس في السجنص ـ٤٤    
  .كل يوم يصل دانيال يُ  ـ٤٥    
    

  :نحن نساعد اآلخرين: ةعشرالثالثة الوحدة 
  .طابيثا تساعد الفقراء ـ٤٦    
  .المساعد الطيب (السامري الصالح) ـ٤٧    

  

  :م العطاء والمشاركةنحن نتعّل: ةعشرالرابعة الوحدة 
  .ليشع بيتهماأكان شارِ زوجان يُ  ـ٤٨    
  .ك بطعامهشارِ ل يُ طف ـ٤٩    

  

   :ي من أجلنانا تصلِّ: العذراء أّمةعشرالخامسة الوحدة 
   .)(عيد العذراء يصلّ نا تُ العذراء أمّ  ـ٥٠    
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  ذكـــرف تالميـعا
        
        :خصائص وسمات طفل حضانة    ����
  :الجسمانية -١

  ويمرض أيضًا بسرعة. ،ه أيضًا بسرعةويسترد نشاط ،يتعب بسرعةلذلك تجده ينمو بسرعة  ����   
  تنمو عضالته الصغيرة ويحب العمل بيديه. ����   
  إيقاعي بطبيعته. ـدائم الحركة  ����   

  .ه وقت للنشاط وأيضًا وقت للراحةأعطِ ����  
   .حفظ الفصل نظيفاً ا����  
  .سمح له أن يلمس ويشم ويذوق ويرى ويسمعا����  
) Puzzelsالمحيـــرات (و وأيضـــًا المكعبــات  ،قاســتخدم األنشــطة ســـهلة التلــوين والقـــص واللــز ����  
  األلعاب.و آالت إيقاعية و 
  فظ الترانيم.استخدم الموسيقى واإليقاع والحركة في حِ  ����
  

  :الذهنية -٢
حتــى وٕان كانــت غيــر  ،عطــى لــه يكــون منهــا قاعــدة فهــميســأل كثيــرًا وكــل إجابــة تُ  ،بــال حــدود فضــولي ����

  منطقية.
  الخصائص اإلنسانية للجماد. ييعط ـالخيال ز بين الحقيقة و يميّ  ال ،خيالي ����  
  .ولكن منطقه بسيط في اتجاه واحد وال يعرف المنطق العكسي وال المركب ،في التفكير منطقي ����  
  يتعلم الكالم وفهم الكالم. ����  
  دقائق. ١٠دقائق واألكبر حتى  ٥يزيد عن  تركيزه قصير ال ،ذاكرته ضعيفة ����  
  د.قل مُ  ����  
  .منطقيةوحقيقية  ،تكون واضحة بد أن أجوبتك الو  ،اإلجابة على أسئلته في صبوراً  نْ كُ  ����      
  .ز بين الحقيقة والخياليالتمي ىساعده عل ����      
  فالطفل ال يمل من التكرار.   ،وال تمل من تكرار الجمل أو القصصاستخدم التكرار  ����      

  .طويالً  اً تستغرق وقت الالتي متنوعة و القصيرة واألنشطة الالقصص قدم له  ����      
  .يعمله سلوك حسنكل مدح او  ،ه نموذجًا حسناً أعطِ  ����      
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  : االجتماعية -٣
  .يبحث عن القبول واالستقالل ����  
  .يحتمل الفشل ال ����  
  نظر اآلخرين. ةأناني جدًا ويتمركز حول نفسه وال يستطيع أن يأخذ وجه ����  
  .كدل عنفض دع كل طفل يشعر أنه مُ ����         
 .امدح عملهمو  ،لوا قدر استطاعتهماسمح لهم أن يعم����        

  ليجدوا متعتهم في المساعدة. ،اخلق لهم المواقف ����      
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 كــجـرف منهـعا
 

العالقـة الروحيـة يات ان بـدكـو ، ويُ وطفـل حضـانة اللـهعالقـة روحيـة بـين هذا المنهج منهج روحـي يؤسـس ل  
، ويعـرف هخـالل حواسـه ومـن خـالل احتياجاتـمـن  اللـه ىف الطفل علـ، فهدف المنهج أن يتعرّ اللهبين الطفل و 

ويـدخل  ،اللـه. ويعـرف كيـف يتفاعـل مـع ويعرف كيـف يعتنـي بـه ،ه وأنه خالقهخلق كل األشياء ل اللهكيف أن 
 ،كبـروأنـه مثلـه ينمـو وي ،طفـل مـن أجلـه دَ ِلـفيعـرف أنـه وُ  ،من خالل شخص المسيح له المجـد ،في عالقة معه

يات التزامــات الحيــاة ابــد م الطفــلعّلــ، وكــذلك نُ حه ويــرنم لــهســب وهــو يمكنــه أن يُ  وأنــه يريــد أن يكــون صــديق لــه،
ف ، ويتعـر عض مالمح الصالة الطقسية الكنسية، وبعاد الحياة الروحية ويعرف الصالةأب ى، فنعرفه علالروحية

مــع  اً كارِ َشــومُ  اً تعاونــكيــف يكــون مو ، أهميتــه، ونــزرع فيــه بــذر محبــة خدمــة الــرب ىالكتــاب المقــدس ومــد ىعلــ
   .أصدقائه وعائلته

  
  يةـاألهداف التعليم

  لوحدات مرحلة حضانة
  

  :اآلب اللَّهريس الموضوعات الخاصة باألهداف التعليمية لتد# 
� ��א��#"��$	�%Wن'� �
  يعرف: �

  .في كل حينوقريب منا  موجود اللهن أـ 
  الخيرات.عطي كل خالق كل األشياء الجميلة ومُ  اللهن أـ 
  اآلن.زال يعمل في العالم حتى  القدرة وماو له كل القوة  هالل ن أـ 
  يحبه. ألنه عديدةأعضاءه بعناية فائقة وأعطاه قدرات له خالقه وقد خلق  اللهن أـ 
  بذاته.م ومحب ويعتني بكل طفل تفه مُ  دائماً  اللهن أـ 
  فينا.رائع لكل واحد  له تخطيط اللهن أـ 
  كل أمر جيد.يصنع الصواب و يتوقع منه أن  اللهن أـ 
  منه ذلك.فعل الخير إن طلب  علىيساعده  اللهن أـ 
  أمر.معه بحرية في كل  التكلميمكن و أب محب  اللهن أـ 

  يشعر: �
  ومعه.موجود  اللهمعرفته أن لباألمان  ـ
  .به والتمتع اللهباإلعجاب بعالم  ـ
  .الصالحةجل عطاياه أه من الشكر لل بالعرفان و  ـ
  ).عينه (يساعدهمعه يُ  الله ان لمعرفته أنباألم ـ
  له. اللهه الذي أعطاه دباإلعجاب بجس ـ
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  .شخصياً يهتم به و اسمه يعرفه بِ  اللهبالسرور ألن  ـ
  درسيه.مُ و له ووالديه  اللهبثبات حب  ـ
  المقبول.نه من معرفته ألنماط السلوك باالطمئنان لتيقّ  ـ
  .ةصالح بالرغبة في عمل أعمال ـ
  .اللهبرغبة متزايدة في الحديث مع  ـ

  يتدرب: �
  .في كل الخبرات اليومية الله ذكر ـ
  .العجيب اللهواستكشاف أشياء عالم مالحظة  ـ
  له.ه من أجل عطاياه ر عن شكره لل عب يُ  ـ
  عندما يفرح. وكذلك خائفاً ي) حينما يكون وحده أو صل (يُ  اللهيتحدث مع  ـ
  البدنية.مهاراته و بتمتع حواسه  يستخدم ـ
  صحته.و يعتني بجسمه  ـ
  هم.ويتجاوب مع لهيتقبل تودد اآلخرين  ـ
  .له اللهه من أجل أمور محددة في خطة يعبر عن شكره لل  ـ
  الخطأ.يقول ما هو الفرق بين السلوك الصائب و  ـ
  الصواب.فعل  علىأن يساعده  اللهيسال  ـ
  .بنفسهيقول صلوات بسيطة  ـ

  
  :ريس الموضوعات الخاصة بالرب يسوعاألهداف التعليمية لتد #

� ��א��#"��$	�%Wن'� �
  يعرف: �

  .اللهن يسوع هو ابن أ ـ
  يحبنا.اآلب ألنه  اللهالرب يسوع أرسله ن أ ـ
  مثل كل األطفال. رَ بَ ثم كَ  ،في بيت لحم الرب يسوع كان رضيعاً ن أ ـ
  .ر دائماً الخيو الطفل يسوع كان يفعل الصواب ن أ ـ
  األطفال.الرب يسوع يحب ن أ ـ
  اآلخرين.وتقدم في عمل الخير ومساعدة  ،الرب يسوع كان متعاوناً ن أ ـ
  يحبنا.ا مات عنا ألنه صنَ خل الرب يسوع مُ ن أ ـ
  األبد.إلى  نه حيٌ أالرب يسوع قام من األموات و ن أ ـ
  يساعدنا.و الرب يسوع صديقنا ن أ ـ
  يطيعونه.و مكان للذين يحبونه  دّ عِ يُ الرب يسوع في السماء ن أ ـ
  أخرى.الرب يسوع سوف يأتي إلى األرض مرة ن أ ـ
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  يشعر: �
  رعايته.و له  الله ةباالطمئنان لمحب ـ
  .بالمزيد من االستبصار في قصص يسوع ـ
  يسوع.بالرغبة أن يكون مثل  ـ
  له.الرب يسوع  لمحبة ون نموذجاً دّ عَ بالسعادة والطمأنينة لصداقة الكبار له الذين يُ  ـ
  يسوع.لرب تجاه ابالحب  ـ
  له.باالطمئنان لدوام محبة يسوع وصداقته  ـ
  له.معين و بالثقة في يسوع كصديق  ـ
  .ن يكون مطيعاً أبرغبته المتزايدة في  ـ

  ب:يتدّر �
  يسوع.يعيد سرد القصص عن الرب  ـ
  نشطة.واأل ،الحوار ،الصالة ،الترانيم :يعبر بعفوية عن حبه ليسوع أثناء ـ
  يحبونه.مع الكبار الذين  يتجاوب إيجابياً  ـ
  المعونة.يطلب من الرب يسوع  ـ
  يطيع الكبار. ـ

  
  :هداف التعليمية لتدريس الكنسياتاأل #

� ��א��#"�'ن�$	�%W� �
  يعرف: �

 ،عــن الــرب يســوعو  ،لــه اللــهالمكــان الــذي يــتعلم فيــه ويســمع حكايــات عــن محبــة  هــىأن الكنيســة  ـ""
  .ويتناول فيه

  للرب يسوع. هر عن حبعب والذي فيه يمكن أن يُ  ،المكان المخصص للصالة هىأن الكنيسة  ـ
  الصغار.المكان الذي يقضي فيه أوقات سعيدة مع أصدقائه  هىأن الكنيسة  ـ
  الخدام.و  ،الشماس ،الكاهن :يحبونهالمكان الذي يقابل فيه كبار  هىأن الكنيسة  ـ
  ي إليه وله دور فيها وواجب عليه.المكان الذي ينتم هىأن الكنيسة  ـ
تعامل معها باحترام نو  ،) ال نقترب منها(مقدسة ة جداً المكان الذي به أشياء خاص هىأن الكنيسة  ـ

  المذبح.مثل الهيكل و 
  يسوع.الرب  علىأن الكنيسة تساعد الناس أن تتعرف  ـ
  الرب يسوع. خبرهم عنأو  ،تساعد في تعليم الناسو  ،نيأن تقدمته في الكنيسة تساعد المحتاج ـ

  يشعر: �
  الذهاب للكنيسة. علىبالرغبة في المواظبة  ـ
  ) واحتفاالتها.اركة في الصلوات الكنسية (القداسبلذة المش ـ
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   كنيسته.بنمو إحساسه بهيبة  ـ
  الكنيسة.موجود في  الله"الكنيسة" وأن  اللهبوجوده في بيت  ـ
  نيسة.الكاالهتمام تجاه أصدقائه في و بالود  ـ
  ).الخدامو الكاهن والشماس باالمتنان لخدام الكنيسة ( ـ
  ".عند قوله "كنيستيبالفخر  ـ
  .هابأن الكنيسة مثل بيته يشعر باألمان داخل ـ
  .الخ ... ةمثل السجود أو إيقاد شمع الكنيسة،إتمامه بعض الطقوس في عن  ىبالرض ـ
  ه.في أن يعتني ببعض األشياء الكنسية أو بفصل غبةبالر  ـ
  .ن يتكلم عن الرب يسوع مع اآلخريننمو رغبته في أ ـ
  .لمساعدة في إتمام واجبات الكنيسةالرغبة أن يقدم عطاءه ل ـ

  :بيتدرَّ �
  الصليب.و األيقونات  القداس وتقبيله من خالل مشاركته في لل  هر عن حبعب يُ  ـ
  ألصدقائه.ظهر الود يُ  ـ
  الكنيسة.يقبل اآلخرين في  ـ
  واسمه.اسمه ومن هو خادمه ز خدام كنيسته فيعرف كاهن كنيسته بِ يمييعرف و  ـ
  للكنيسة.الذهاب  علىأن يحضروه للكنيسة ويشجع أصدقاءه  همن والدييطلب  ـ
  الكنيسة.نظافة  علىفي المحافظة  هيقوم بدور  ـ
  بالكنيسة.الوقار الذي يليق بدي االحترام و يُ  ـ
   ة.الكنسيّ يعتني ببعض األشياء  ـ
  الكنيسة.في  هماآلخرين ما تعل  يشارك ـ
  بسرور.يعطي  ـ

  
  باإلنجيل:األهداف التعليمية لتدريس الموضوعات الخاصة  #

� ��א��#"�'ن�$	�%W� �
  :يعرف �

  .محبتهو  اللهاإلنجيل يخبرنا عن  أن ـ
   .أن اإلنجيل يخبرنا عن الرب يسوع ـ
  .قصصًا أخرى يحب أن يسمعها يحوي أن اإلنجيل ـ
  .لنا اللهيساعدنا أن نعرف خطة و  ،سقد مُ ، زميّ مُ  :كتاب أن اإلنجيل ـ
  .اللهأن نعرف كيف نسلك بطرق ترضي أن اإلنجيل يساعدنا  ـ
  .أن اإلنجيل حقيقي ـ
  .ق سوف يحب أن يقرأه حينما يكبرشو أن اإلنجيل كتاب م ـ
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  :يشعر �
  .بنمو حبه لإلنجيل ـ
  ل.اإلنجيبرغبة متزايدة في أن يعرف أكثر عن  ـ
  اإلنجيل.باالستمتاع لسماعه قصص  ـ
  اليومية.معني آيات اإلنجيل في حياته و بقيمة  ـ
  المقدس.) الكتاب االحترام (تقديسبالتقدير و  ـ
  اإلنجيل.له في  اللهبالرغبة في طاعة وصايا  ـ
  اإلنجيل.حكايات من لبلذة في تقليده  ـ

  :بيتدرَّ �
   .يعيد سرد بعض قصص اإلنجيل ـ
  السهلة.يكرر بفهم بعض اآليات الكتابية يسمع و  ـ
  مقدس.يميز اإلنجيل ككتاب  ـ
  احترام.ب المقدس بما يليق به من قداسة و يتعامل مع الكتا ـ
  له.ويقب يمسك اإلنجيل بحرص  ـ
 صواب.يختار أن يفعل ما يقول اإلنجيل عنه أنه  ـ

  
  :ة لتدريس الموضوعات الخاصة بنفسهاألهداف التعليمي #
  يعرف: �

  يحبه. اللهد اإلمكانيات و تعد ) ومُ (أنت كويس أنه شخص حسن جداً  ـ
  أنه صديق الرب يسوع. مميز،أنه  ـ
  والديه ومدرسيه وأصدقائه. ىأنه مميز ومهم لد ـ
  التعاون وأن يحب.المشاركة و  علىبدنيا وفي القدرة ، فيكبر اللهأنه ينمو حسب مشيئة  ـ
  .اللهجل أمن  يمكن أن يصنعها أنه هناك أمور ـ
  بصحته.يريده أن يعتني بنفسه و  اللهأن  ـ

   يشعر: �
  .بنمو إحساسه بذاته وبأنه حسن ـ
  له.  الله ةلثبات ودوام محب ،األمانبالثقة و  ـ
  له. الهتمام الرب يسوع أن يكون صديقاً  ،بأهميته ـ
  أصدقائه له.بالثقة في ثبات محبة والديه و  ـ
  بالثقة في أنه مفهوم. ـ
  اإلنجاز. علىبقدرته  ـ
  بالمتعة في أن يتعاون ويشارك اآلخرين. ـ
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  بجسمه. ئهبأهمية اعتنا ـ
  ب:يتدرَّ �

  بنفسه.أن يقبل اإلخفاق دون أن يفقد الثقة  ـ
  قدراته.أن ينجز في حدود إمكانياته و  ـ
  أفعاله.أن يتحكم في  ـ
  يتعاون.أن يشارك و  ـ
  سة.الكنيأن يبدأ في المعاونة في البيت و  ـ
  .ممارسة بعض العادات الصحية المفيدة علىأن يتدرب  ـ
 

  األهداف التعليمية لتدريس عالقته باآلخرين: #
� ��א��#"�'ن�$	�%W� �
  :يعرف �

  .مع اآلخرين يكون طيبًا ومتعاوناً  يريده أن اللهأن  ـ
  .ن أيضاً و أن اآلخرين مهم ـ
  .يحترم ويطيع المسئولين عن رعايتهبد أن  أنه ال ـ
  .يبادل أصدقاءه الوديريده أن يتعاون و  اللهن أ ـ
  .بإظهار وده لآلخرينبتعاونه و  داً سعي كنيسته مكاناً أنه يستطيع أن يجعل بيته و  ـ
  .يؤذي أحداً  الّ يجب أ أنه عندما يغضب ـ
  .يريدنا أن نحب الناس الغرباء أيضاً  اللهأن  ـ

  :يشعر �
  .بالرغبة في أن يكون متعاوناً  ـ
  .خريناسه بتقدير واحترام حقوق اآلبدء إحس ـ
  .باألمان في طاعته ـ
  .السعادة في الصداقةو بالمرح  ـ
  .أن يعطيبالسعادة في أن يشارك و  ـ
  .ن نفسه لقبول األطفال اآلخرين لهع ىبالرض ـ
  .متعاوناً  أصبحعن نفسه ألنه  ىبالرض ـ
  .عن نفسه ألنه يحكم تصرفاته ىالرضب ـ
  .ءالناس الغربابالرغبة في التعامل مع  ـ

  :يتدرب �
  .يعاون أصدقاءه الذين يحتاجون للمساعدة ـ
  .يترك لألطفال اآلخرين الدور قبله ـ
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  .احترامه لآلخرينهر تقديره و ظِ يُ  ـ
  .يحترم المسئولين عنهو يطيع  ـ
  .طفال اآلخرين في األنشطة واللعبيشارك األ ـ
  يأخذ دوره في األنشطة الجماعية. ـ
  .الكنيسةيساعد في البيت و  ـ
  .يعبر عن غضبه بطريقة مقبولة ـ
  .اللعب والعمل مع األطفال اآلخرينينطلق في  ـ

  
  :لتدريس الموضوعات الخاصة بمجتمعهاألهداف التعليمية  #

� ��א��#"�'ن�$	�%W� �
  :يعرف �

  وسالمته. )حمايته (المحافظة عليهجل سعادته و أالمجتمع يعملون من  أن العديد من أفراد ـ
   .وجميالً  نظيفاً  اللهبأن يجعل عالم  المساعدةيع أنه يستط ـ
 له. اللهمن عطايا  أنه ال ينبغي أن يفسد شيئاً  ـ

  :يشعر �
  المجتمع.المدرسين ورجال البوليس وكافة العاملين في و االحترام لألطباء بالتقدير و  ـ
  .اللهببدء مسئوليته في العناية بعالم  ـ
 .له اللهعطايا من  هى ىياء أخر قين أن طعامه ومالبسه وأشيب ـ

  :بيتدّر �
  به.يعتني رجال البوليس وكل من يساعده و الممرضات و و يشكر األطباء  ـ
  .اللهيعاون في العناية بعالم  ـ
  ال يفسدها.له و  اللهم بحرص وبعناية عطايا يستخد ـ
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  كـرف درسـعا

�� �
  :)(طرق تدريس أطفال حضانة

ثـاني نسـتعرض فيـه اسـتجابة وال ،األول يـتم فيـه عـرض الـدرس :ينئن من جز حصة أطفال حضانة تتكو  ـ
. ففـــي الجـــزء األول مـــن الحصـــة تعـــرض درســـك مـــن خـــالل المراكـــز التعليميـــة ثـــم مـــن خـــالل األطفـــال
 ،أنشــطة وألعــاب للطفــل علــى أةفــي المراكــز التعليميــة نقــدم األفكــار المتضــمنة فــي الــدرس مجــز  .القصــة

  .خالل القصة هذه األفكار مجمعة من ثم نقدم له ،يشارك فيها
رض عليــه مــن خــالل ظهــر الطفــل اســتجابته لمــا ُعــبــد أن يُ  الطفــل بــل ال علــىال ينتهــي الــدرس بعرضــه  ـ""

مـه مـن خـالل تقليـده لقصـة الـدرس أو مـن خـالل مـن األنشـطة، ننـاقش فيهـا الطفـل فيمـا تعلّ  ىنوعية أخر 
) مع الحيوانات. ثم نعطـي جراء حوار إيهامي (تخيليئس أو إإجراء حوار معه باستخدام الصور أو العرا

فرصــة للطفــل ليظهــر االنطبــاع الــذي تركــه فيــه الــدرس مــن خــالل نشــاطه التعبيــري، وفيــه نعطــي للطفــل 
 م بالعمــل أو فــي نشــاط فنــي مــن فرصــة ليعبــر عــن نفســه مــن خــالل أعمــال يدويــة يصــنعها فــي فقــرة الــتعل

  بها الدرس.صالة نختم إلى  يحول كل ذلكرسم أو تلوين ثم في فقرة الصالة كيف 
  

  :المراكز التعليمية
  لماذا المراكز التعليمية؟ �
يمكــن  الــدرس. ءاســتخدام جيــد للوقــت منــذ وصــول أول طفــل حتــى وصــول آخــر طفــل إلــى الفصــل قبــل بــد  -١

إذا كـان وقـت الحصـة  قيقـةد ٣٠ويمكـن أن تمتـد لتصـل إلـى  قيقـةد ٢٠ ـ" ١٥فيها من  يللطفل أن يقض
  طويل.

وأنــه المكــان المفضــل  ،فهــو يشــعر بالحريــة والحركــة ته،حصــ ءبدايــة ســهلة وســارة للطفــل لبــد يكــذلك تعطــ  
وبالنســبة للخــادم فإنــه  أنــه هنــاك شــخص معــين يتحــدث إليــه. ووهــ ،وأن لديــه عمــل مفضــل ليعملــه ،لديــه

  خر ويجد مادة حوار غنية مع الطفل.آيستطيع أن ينتقل من طفل إلى 
فـي المراكـز التعليميـة  .يشم ويتـذوق ـيلمس  ـيسمع  ـيرى  بأن ،كز التعليمية يتعلم الطفل بالعملفي المرا  -٢

  فرص متنوعة لخبرات تعليمية.
عمــل الطفــل فــي مجموعــة صــغيرة يســاعده علــى  .للطفــل االجتمــاعيتســاعد المراكــز التعليميــة علــى النمــو   -٣

 لى الطفل بل نشجعه عليه وننميه.ض عفرَ يُ  وتعلم ذلك ال ،م التعاون والمشاركةتعل  
كـل حصـة أن ينـدمج الطفـل  فـي المراكز التعليميـة تحـول تفكيـر األطفـال فـي خـط الـدرس. فهـدف المراكـز  -٤

  ى عليها.بنَ وكل ما بعدها يُ  ،بد أن يقود إليها قبلها ال في أنشطة تمهده لقصة اإلنجيل. فكل ما
  
  ؟نشئ بعض المراكز التعليميةـُكيف ت �
�Wא-,+���א�#����وא���*�%�()�@ �

  أحضر صندوق به األدوات الالزمة مع ورق تواليت للنظافة. ـ    
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خيوط أو حبـال  ــشرائط ملونة  ــورق قص ولزق  ــصمغ  ــأقالم  ــورق رسم  :األدوات الالزمة ـ
  مقص. ــحبوب للخزين  ــ

 يءعماله لهـذه األدوات سـيديه لم تنمـو بعـد ولـذلك فـإن اسـت فيتذكر أن عضالت الطفل الصغيرة  ـ
  يهم فإن العملية نفسها أهم من إنتاجه. ولكن هذا ال

  W%�()�א��/�	�0وא-�/	.�@
  هذا المركز بعيد عن حركة بقية األطفال والمراكز األخرى. اجعل ـ    

ــــى رف ســــفل ـ"""" ــــات عل ــــيأو  ييمكــــن أن تضــــع المكعب جــــردل بالســــتيك أو بجــــوار الحــــائط بعــــد  ف
  ق.صندو  في. أو االستعمال

ف لها من وقت آلخر بعد األشخاص مـن ضبد أن تكون كبيرة من الكرتون المفرغ وأ المكعبات ال ـ
  السلك.

  .درسكل  مع أحضر األلعاب بكميات كافية ومتنوعة لتتناسب ـ    
  W%�()�א�23��وא����1@

  .ضع أمام الطفل كمية من الكتب والصور ليختار منها بحرية ـ    
  .ئالسي استعمالهع قّ و ن الطفل يحب أن يلمس ويتحسس للصور وتغلف الصور ببالستيك أل ـ    
  Wא�/	�%567()�א��+	ط��@

  حجم الطفل. فيأدوات منزلية  ـ    
  .منزله فيهذا المركز يمارس الطفل ما يالحظه  في ـ    
  من خالل العائلة. اللهيصلح هذا المركز لدروس تتكلم عن عناية  ـ    
  W%�()�א����/��@

  ة لتعطــى فرصــة أكبــر للطفــل أن يختبــر لــيلبــد أن تكــون ق هــذا المركــز ال فــيتوجــد  التــياألشــياء  ـ""
  خواصها.

  يقولون.تحدث معهم ماذا تالحظ واستمع جيدًا لما  ـ    
  دروس الخليقة. فيهذا المركز  لحيص ـ    
�W%�()�א89א�0@ �

أشـــكال  فـــيص َقـــق علـــى كـــارتون ثـــم تُ لَصـــاســـتخدم محيـــرات مـــن الخشـــب أو الكرتـــون أو صـــور تُ  ـ"""
  مختلفة.

  نباتات.و  ،حيوانات ،أطعمة :بد أن تكون ألشياء مألوفة للطفل مثل أشكال المحيرات ال ـ    
  .الطفل بد أن تتناسب مع سن عدد القطع ونوعية القص ال ـ    
  .باستمراربد من استبدال الشكل الناقص  د بعض القطع ولذا الفقَ تُ توقع أن  ـ    
א%@�;�?�	��,2ع�=>��%;�א89א�0:�@A1�א�K0CDא��2
�;%  

ضــع صــور مــن المجــالت ثالثيــة منهــا ألطعمــة والرابعــة بــه وأطلــب مــن الطفــل أن يســتخرج  :مثــال
  الصورة المختلفة ثم يخبرك لماذا.
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� �
  ) ارجع لكتاب احضنوا الحمالن(  ���W,�?�=>�������4����9<�א�%

  
  

  ؟مع طفل حضانة كيف تدير حوارًا
  

  انة؟كيف تسأل أطفال الحض �

وسيلة لزيادة مشـاركته فـي  هىله، ولكن أسئلتنا  نا نضع أسئلة لطفل الحضانة فذلك ليس امتحاناً كُ  نإ�@
   استيعاب عناصر الدرس المختلفة، وزيادة احتفاظه بالمعلومات لفترة طويلة من الوقت.فهم و 

فـي الـدرس، مثـل  هامـةمع الطفل الصغير األسئلة التي تزيد تذكره للدرس وتحديـده للعناصـر ال ستخدما�@
، اســـتخدم عالمـــات ر. فـــإذا أردت أن تســـأل للطفـــل أســـئلة للتـــذك أســـماء الشخصـــيات وأهـــم األحـــداث

  ..؟..؟ بماذا شعر...؟ ماذا فعل....؟ ماذا قال..؟ أين..ناالستفهام: مَ 

مـا تفهمـه ال تتوقـع أنـه يفهـم عنـه عنـد الكبـار، و  ل مغـاير تمامـاً االسـتنتاج عنـد الطفـو التحليل و أن الفهم �@
ن الطفـل فـي أسـئلتك لـه تحليـل أو ربـط أو منطـق معكـوس، وضـع لذلك ال تطلب ِمـ ،ن الدرسمِ  أنتَ 

نشـاطه عـن ولك أن تالحظ رد فعـل الطفـل و  .هفي اعتبارك طريقته في التفكير عند استماعك ألجوبت
  .فهمه وتقبله للدرس ىم مدقي ع أن تُ الدرس في التقليد والتعلم بالعمل لتستطي

ستخدم صيغ االستفهام إذا أردت أن تسال األطفال أسئلة لتعرف وتزيد فهمهم للدرس، فيمكنك أن ت ماأ�@
؟ اســـتخرج األشـــياء …أوجـــه االخـــتالف بـــين هـــى؟ مـــا …أوجـــه الشـــبه بـــين هـــى.؟ مـــا ..كيـــف اآلتيـــة:

   ..؟.المتشابهة

 السـؤال علـى؟ فعنـد إجابتـه ... .؟ لمـاذا فعـل.. لمـاذا قـال –:" التحليليـة مثـل"لمـاذا ا إذا سألت أسئلةأمّ �@
ن كانـت إ : "هـذه إجابـة غيـر صـحيحة"، حتـى و قترس أن تعلّـ. اح، إنها صحيحةاألجوبة .. اقبل كل.

 علـىطفـل ثقتـه فـي قدرتـه ، وذلـك حتـى ال يفقـد الكغيـر منطقيـة أو مخيبـة لتوقعـك بعـد تدريسـك وتعبـ
  .المشاركة في الحوار معك فيما بعديعزف عن التفكير و 

أن الطفـل  . حقاً م لكل طفل األسئلة مكتوبةأن نقد  حضانة ال يستطيع أن يقرأ فكان من الممكنطفل ال�@
ة . لــذلك اجعــل األســئلة مكتوبــالعبــارات ولكنــه يجيــد قــراءة الصــورالصــغير ال يســتطيع قــراءة الكــالم و 

  .اسأله بها وفيهاشكل مصور أو استخدم صورة و  على

  
  ؟األسئلة علىف يجيب طفل الحضانة كي �

 يــر عــن نفســه جيــداً يــد التعبقــد يجــد الطفــل الصــغير صــعوبة لغويــة فــي أن يعبــر عــن نفســه، ولكنــه يج�@
به . مــا رأيــك أن نجعــل الطفــل يجــاوب بأســلو يريــدهو يفهمــه ، عــن كــل مــا يشــعر بــه و بحركاتــه وأفعالــه

  :ول أن تستخدم إحدى الطرق التالية. حاالحركي المميز عن أسئلة الدرس؟!
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اإلجابـــات  علـــى : أن تجيـــب بكلمـــة نعـــم مـــع رفـــع اليـــد عاليـــاً واحـــدة وفـــي شـــكل حركـــياإلجابـــة بكلمـــة �@
  .اإلجابات الخاطئة على" كلمة ال مع التلويح باليد "رفضاً وب ،الصحيحة

اإلجابـات الخاطئـة، مـع  علـى أو هزهـا رفضـاً  اإلجابـات الصـحيحة، علـىبالموافقـة اإلجابة بهز الـرأس �@
  ".غلط . غلط . صح" أو "غلط . صح . القول "صح

صورة  علىاإلجابة باالختيار: أن يشير إلى صورة اإلجابة الصحيحة أو يرسم دائرة  أو يضع عالمة �@
  وجه عابس للخطأ.وجه ضاحك للصواب و  ،عن اإلجابة راً عب مُ  اإلجابة الصحيحة أو يختار رمزاً 

  

  االختيار؟ علىكيف تنمي قدرة األطفال  �
ال يعــرف كيــف يمكــن أن حياتــه، و و يــربط بــين قصــة اإلنجيــل ل هــذا أن ن تعلــم كــأال يســتطيع الطفــل بعــد 

بـد أن نعطـي الطفـل المواقـف التـي يمكـن أن  ، لـذلك البعض المواقف في حياتـه علىالقصة  تنطبق هذه
. يمكننــا ذلــك باســتخدام بقصــص مــن الواقــعو األســلوب العصــري يطبــق فيهــا مــا تعلــم مــن قصــة اإلنجيــل ب

  واحدة من الطرق التالية:
  
  : حوار مع العرائس )١

يمكننـــا أن نســـتخدم عـــرائس الجـــوانتي فـــي خلـــق شخصـــيات 
أو أي  ةأو مشمشــــ ةمحــــددة ونعطيهــــا أســــماء مثــــل كرومبــــ

بـين األطفـال، فتتحـاور و أسماء أخرى، ونصنع ترابطًا بينها 
مـع هـذه الشخصـية و  أسـبوع.يتـابعون مغامراتهـا كـل و معهم 

   .الدرس على نصنع حوارًا تطبيقياً 
الحــوار مــع العــرائس يمكــن أن تســأل العــروس األطفــال عــن رأيهــم، أو تطلــب مــنهم أن يقترحــوا عليهــا فــي 

  ...تجيب وهكذا هىو الحلول ويمكن أن يسألوها  أفضل
  
  لألطفال:قصص عصرية لشخصيات صديقة  )٢

واسـتخدم هـذه أسبوع، كما سبق اصنع شخصية ثابتة تحكي لهم مغامراتها كل 
ولألطفـال الصـغار سـن  شـهور.نسبيًا ال تقل عن ثالثة الشخصية لمدة طويلة 

اجعــل الشخصــية تحكــي لهــم  الســنوي.ســنتين أو ثــالث اســتخدمها مــدة المــنهج 
تحقــق هــدف و الــذي تطبــق فيــه تعلــيم اإلنجيــل و عــن موقــف مــن الحيــاة اليوميــة 

فسوف تكـون هـذه القصـة األقـرب لـذهن الطفـل عنـد التعـرض لمواقـف  الدرس،
تصـنع لهـذه الشخصـية بوسـتر أو صـورة بـالحجم الكبيـر أو يمكـن أن  مشابهة.

تحركهمــا كأنهمــا أيــدي و ا مفتــوح بهــا مكــان األيــدي لتــدخل أنــت إصــبعين بهمــ
  .في توقيتها في الدرس فقط ورة إالّ ر هذه الصظهِ . ال تُ الشخصية
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  :قصص خياليةوطيور وقصص حيوانات  )٣
تـدور حـول المسـاعدة أو و ت أو أحـد الطيـور يمكن أن تحكي تطبيق الـدرس فـي شـكل قصـة عـن الحيوانـا

  .ا إلى ذلك من السلوكيات المختلفةالتعاون أو النظام وم
  
  : اختيار من الصور )٤

الـــدرس صـــور لمواقـــف للســـلوك الصـــواب وأخـــرى تبـــرز الســـلوكيات  علـــىيمكـــن أن تعـــرض فـــي التـــدريب 
ل لمـاذا الصـور األخـرى صـورًا الخاطئة، واطلب من األطفال أن تخـرج الصـور المقبولـة واألصـح وأن تقـو 

  مرفوضة.
  
  ؟ر طفل حضانة عن نفسهكيف يعبِّ �
   

  .األعمال اليدوية ـ
  
   .األنشطة الفنية ـ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

� �



- ٢٥ - 
 

� �

 
� �
� �

- ١��-� �
 ���AB�����+��������5א �

CDא��"���B�0�E��F� �
  

  

  

  

  الطفل: ةمساعد الدرس:هدف �@

  .اللهنع من صُ  هىحوله  يراها التيأن يعرف أن كل األشياء  ـ    

  .اللهعالم  فييراها  لتنوع األشياء التيأن يشعر باإلعجاب  ـ    
  .اللهبأشياء عالم  يعتنيوكيف  ،يراها التيعلى األشياء  اللهب على شكر يتدر  أن ـ    

  

  أن:بد أن كل طفل يستطيع  نهاية الدرس ال في الهدف:الوصول إلى �@

ــــول أســــماء ـ""""        ــــي ا شــــياءاألبعــــض  يق ــــييراهــــا لت ــــرة الحجــــم وأخــــرى الطبيعــــة، يكــــون بعضــــها  ف       كبي
  صغيرة الحجم.

  .ه"هذ خلق الله" يشير إلى بعض األشياء الطبيعية ويقول ـ    
  يراها كل يوم. التياألشياء بعض يرسم  ـ    
  .الدرس يسمع آية ـ    
  دها.د ر يحفظ الصالة ويُ  ـ    
  .اللهعالم مخلوقات من  بشيءبها  ليعتنيطريقة يقترح يختار عمل أو  ـ    

  

  �:الدرس آية�@

    "�������	��
��
���������
�������!
�����������
���ٍ�� 
!�
"�"#�)�١٠٤:�٢٤(. � �
  
   الشاهد:�@

    )�+�,�-١.(    

  

  �DG�F���B�0��H�AB�"���Iא�CD :ىالوحدة األول
  



- ٢٦ - 
 

  كـدرسـد لـاستع
 

  :افهم درسك �
  

  :الخلق فيالتنوع  �
لعناصـر الكـون. تنـوع  اللـهخلـق  فـيدًا جـوع الكبيـر تحتـاج إلـى تأمـل هـذا التنـ والتـيمن األمور العجيبة  ـ

 فــيالعــائالت وحتــى  فــيائل و صــالف فــياألصــناف و  فــيتنــوع نجــد الجــنس الواحــد  فــياألجنــاس و  فــي
  الكون؟! فيمن هذا التنوع الكبير  اللهحكمة  هىرى ما . تُ أفرادها فيتنوع نجد العائلة الواحدة 

. فكـل مخلـوق البيئـيأو التـوازن  الكـونينـوع الزم لعمليـة التـوازن أن هـذا الت نبعض علماء الطبيعـة يـرو  ـ
 ىٕالــبــل يحيــا بــاآلخر وال وجــود ألحــد بــدون اآلخــر. فمــثًال الحيــوان يحتــاج إلــى النبــات و اآلخــر، يحتــاج 
تثبت مكانها إال بجذور النباتـات وهكـذا.  والتربة ال ،والنبات يحتاج إلى الماء والتربة والحشرات ،الهواء

قـد  اللـهونالحـظ أن  وجود مستقل له فهو يحتاج الهـواء والمـاء والنباتـات والحيوانـات. إلنسان الوحتى ا
عينـًا شـريكًا. فخلـق لـه مُ !! وحـدهآدم، ألنـه كـان واحـدًا وهـو  حسـنًا جـدًا إالّ  ءٍ الخلق أن كـل شـي فيرأى 

وجــود ألحــد  حــدة والواشــركة  فــيبــأن تكــون عناصــر الكــون واإلنســان كلهــا  اللــه اهتمــاممــن المالحــظ 
عيـــد الشـــركة بـــين المـــؤمنين يُ  ؟الكنيســـة فـــيبـــدون اآلخـــر، ثـــم ألـــيس هـــذا مـــا يعملـــه الـــروح القـــدس اآلن 

  ليصيروا جسدًا واحدًا.
  

  : درسك تأمل �
الخلـق يحتـاج  فـيوماذا تقدم فيها؟ هناك أمـر آخـر  ااهيتحاسأل نفسك أين أنت من هذه الشركة؟ كيف  ـ

 فـيز عن اآلخـر حتـى تمي برغم كثرة المخلوقات وتعددها إال أن كل مخلوق مُ إلى مالحظة وتأمل، أنه 
 اللـهبصمة أصـابعه. ألـيس هـذا دليـل علـى محبـة  فيإنسان مثل اآلخر حتى  دوال يوجالعائلة الواحدة. 

خاصة له تعامالته ال اللهة. كما أن زه وشخصيته وهويته المستقلّ نه جعل لكل واحد منا تميّ أالكبيرة لنا، 
  ؟على استقالل شخصيتك وهويتك؟ كيف هل تحافظف والمتميزة مع كل فرد.

  
وق مـدى تتـذ أي. إلى أسكنك فيه الذيبعد ما جهز البيت  ، لم يخلقك إالّ خلق كل الطبيعة من أجلك الله  

  .تعوتسبيحه نتيجة التم ،اللهشكر  فيرفض التمتع إنما  فينية ليست ا. الروحاللهخليقة  فيالمتعة 

يعـــة هـــل تعتبـــر نفســـك مســـئوًال عـــن الطب .آلدم الســـلطان أن يعمـــل ويحفـــظ عناصـــر الخليقـــة اللـــهأعطـــى   
  ؟لتنميتها والحفاظ على البيئة

  

  ؟لماذا هذا الدرس �

 ذهنـياآلبـاء والخـدام. فالطفـل لـيس عنـده أدراك  هـمكمـا قـال ل شـيءخلـق كـل  الـذيعند األطفال هو  الله
  .ا من خالل حواسههحوله ويفهم األشياء على يتعرفو  حسي،الطفل وبما أن  أو عمله. اللهوجود ل
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   ية؟!سبصورة ح اللَّهم له فكيف نقدِّ �

 فـيلـذلك ، يصـنعها منـذ إنشـاء العـالم التـيك من خـالل أعمالـه درَ يُ  اللهرومية أن  فيالرسول  يقول بولس
جودة حوله وكذلك ننبه إلى التنوع الكبيـر المو  المخلوقاتالطفل ليالحظ نحاول أن نلفت انتباه درس اليوم 

نظـــر إلـــى فـــي الالمختلفـــة. فيبـــدأ  وألوانهـــاالمختلفـــة  وأشـــكالهاالكبيـــر والصـــغير،  حجمهـــامـــن حيـــث  بينهـــا
 صـانع هـذه المخلوقـاتو هـو خـالق  اللـهأن  ننبـهحينئـذ .. . هإعجاب تثيرجديدة ة المخلوقات واألشياء بنظر 

  .العجيبة

  أنه صانع الخيرات.و األشياء الجميلة  خالقوكيف أنه  اللهبتكوين إيمانه  ءبد فيهذه الدروس تساعده   
  

 

  درسـرض الـع
� �

 
ً

  ية�ــز�التعليمــراكـ:�اأو

  :مركز الفن �
الطبيعـة لـون  فـي شيءالطفل أن لكل  يدركأن  الهدف:

  مختلف.

  علبة ألوان.  الوسيلة:

 شيءكل  . األلوان تجعلاللهاأللوان عطية من   الحوار:
العلبـة  فـي التـينظروا هـذه األلـوان انراه جميل. 

ذكــر لــون ارفــع علبــة األلــوان وارفــع كــل لــون و ا(
ر فبالتفاحـة، وعصـير البرتقـال يكـون بهـذا اللـون األصـفر، والشـمس أصـ يـذكرناكل قلـم) اللـون األحمـر 

 ـ"أبـيض  ـللورد (أصفر  استخدم ألوان أخرى اللهاء أزرق فاتح و مشب أخضر والسجعل العُ  اللهالمع، 
  ...).أحمر ـ يبرتقال ـ يبنفسج ـ يبمب
  .فرصة لإلجابة) (أعطِ  ؟اللهأن تذكروا ألوان أخرى صنعها  نهل تستطيعو  ـ

�������	������" حقــاً  العــالم أشــياء كثيــرة وألوانهــا جميلـــة. منهــا األحمــر واألصــفر واألزرق. فــي اللــهصــنع  التعليــق:
��������������������������� !�"".� �
  

  :الرسممركز  �
  .مختلفالطبيعة لون  في شيءأن يستطيع الطفل أن يميز أن لكل  الهدف:
 مرسـوم خطوطـه الخارجيـة فقـط ثـم أطلـب أن يلـون بـاللون األخضـر طبيعيكل طفل صورة لمنظر  أعطِ  الوسيلة:

  ا.الطبيعة خضراء ثم اللون األصفر ثم األزرق ثم األحمر وهكذ فييراها  التياألشياء 

  ؟الحديقة فيتراه لونه أخضر  الذيما  ـ الحوار:
  ؟لونها أحمر التيالفواكه  هىما  ـ    
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  ؟ما هو لون السماء ـ    
"������	��������������ها األحمـر واألصـفر واألزرق. ـ. منـعـالم أشـياء كثيـرة وألوانهـا جميلـةال يـفـ اللـهصنع  التعليق:

����������������� !���"".  

 

  الصور:مركز  �
أن عناصــــر العــــالم والمخلوقــــات لهــــا أحجــــام  يــــدركأن  دف:الهــــ

  مختلفة بعضها كبير وبعضها صغير.

ـــــر  الوســـــيلة: ـــــات أو أشـــــجار بعضـــــها كبي أحضـــــر صـــــور لحيوان
طلــب مــن األطفــال أن تجمــع صــور او  وبعضــها صــغير

 فـــــــــــــــيالحيوانـــــــــــــــات الكبيـــــــــــــــرة 
والحيوانـات الصـغيرة  ،مجموعة

وهكذا مـع  ،مجموعة أخرى في
  ...بالاألشجار أو الج

مــن كــل طفــل أن يضــع دائــرة حــول الحيوانــات  صــورة بهــا مجموعــة الحيوانــات طلــب فــيأخــرى  فكــرة ����
  .. وهكذا مع صور الثمار، األشجار الصغيرة أو الكبيرة

  ؟ما اسم هذا الحيوان الكبير ـ الحوار:
  ؟هذا الحيوان الصغيرما اسم  ـ
  ؟تعرفها التياذكر أسماء بعض الحيوانات الكبيرة  ـ

ـــق:ا ـــة وكبيـــرة  فـــي لتعلي ـــات كبيـــرة وأخـــرى صـــغيرة وأشـــجار طويل العـــالم حيوان
كــل هــذه  اللــهوتــل مــنخفض. لقــد صــنع  وجبــل عــالٍ  ،وأخــرى صــغيرة

����������������������������	��"العجيبة، األشياء ���� !���"".  
  

  األلعاب:مركز  �
ـــأن يكـــو  الهـــدف: ة. ليـــدرك ن مـــن األشـــياء ونمـــاذج الحيوانـــات حديقـــة جميل

  جمال الخليقة معًا.
ن بهـا حديقـة ويكـو  ،الطفـل نمـاذج بالسـتيك لحيوانـات وأشـجار أعطِ  الوسيلة:

  ل.بلّ صندوق به رمل مُ  في
  ؟ما اسم هذا الحيوان؟ ماذا يأكل؟ أين يعيش الحوار:

�������	�������".�كثيــرة جــدًا ونحــن نحبهــا اللــهصــنعها  التــيالحيوانــات  التعليــق:
������������������������� !���"�".  
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ً
�القصة:�ثانيا �

  

ههكذا�خلق�
َّ
  العالم�الل

  

ــدنيا .. ."شــيء "ظلمــة وال ؟ننطلــب مــن األطفــال أن تغمــض عيــونهم ثــم نســألهم مــاذا تــرو  هكــذا كانــت ال
  ولكن ماذا حدث؟! ...فيها وال شيءظلمة 

  
والقمـر واألشـجار عـرض أحـداث القصـة بـأن تضـع كـل عنصـر مثـل الشـمس  في(استخدم اللوحة الوبرية 

  .)عرض األحداث فيوقته  فيوالحيوانات كل 
  

وصــنع قمــر لينيــر  ،الظلمــة وصــنع نــور عظــيم أضــاء كــل الكــون. وصــنع شــمس تنيــر بالنهــار اللــهأنــار 
ال يوجـد بهـا شـيئًا.  ،وكذلك نجوم كثيرة تمأل السماء تنير الليل وصارت الدنيا منيرة ولكنها فاضية ،بالليل

اللون األخضر الجميل األعشاب والحشائش التي نلعب عليها ونجلس عليها في الحديقة.  من اللهفصنع 
وصنع من اللون األخضر أيضـًا نباتـات، خضـروات وفواكـه ألوانهـا جميلـة بعضـها حمـراء وأخـرى صـفراء 

 فرصـة لألطفـال ليـذكروا طيور تطير في السماء مثل (أعطِ  اللهوأشجار طويلة وأشجار قصيرة. ثم صنع 
على األرض مثل (يذكر األطفال أسماء بعض  يوتمش يحيوانات تجر  اللهأسماء بعض الطيور) وصنع 

األنهـار والبحـار  اللـهأسماك لتعيش في البحار واألنهـار ومـن اللـون األزرق صـنع  اللهالحيوانات) وصنع 
  إلى العالم الذي خلقه فوجده جميًال جدًا. اللهونظر  ةر الكبي

  

  جاوبـالت
  

 
ً

�ةـــ:�اناقشأو �

  :في الطبيعة حوار �
مـا تصـف أن األطفـال  اطلـب مـن؟ (نمـاذا تـرو  سـألهماو خرج باألطفـال إلـى الطبيعـة خـارج الفصـل ا

  خلق كل هذه األشياء؟ الذيمن ثم اسأل ) اولهح يالتالطبيعة  في هترا

  

  :حوار بالصور �
 نْ وا َمــدد حــطلــب مــنهم أن ياعــرض مجموعــة الصــور علــى األطفــال و ا
   :اللهبأشياء عالم  يعتني الذي ن هؤالءمِ 

  بـكلرب ـطفل يض       صورة لطفل يسقى شجرة      
  ر فرع شجرةطفل يكسّ        طةـم قطعِ صورة لطفل يُ       
       نهر فيقاذورات  يطفل يرم      ف حديقةصورة لطفل ينظ  
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  .األسبوعطلب من كل طفل أن يختار صورة لعمل يحب أن يعمله هذا اثم   

  

  

    
  

 
ً
�ري ـ:�النشاط�التعبيثانيا �

  :م بالعملالتعلُّ�
  .اللهتراها كل يوم من صنع  التي األشياءارسم  ـ    

كتــب لــه اســأله مــاذا رســم؟ ثــم علــق أو اامــدح رســم كــل طفــل.  ـ""
  .لك" اللهعلى رسمه "هذه األشياء صنعها 

  

  :الصالة �
منــاظر  يختــار الطفــل كارتــًا مــن لوحــه بهــا حــوار قبــل الصــالة. ـ""

  .من الطبيعة
  عليها؟ اللهتريدون أن تشكروا  التياألشياء  هىما  ـ    

ذكرهـا  التـياألشـياء  علـى اللـهثم يقف الخادم ليصـلى ويشـكر   
  األطفال؟

   

  :حفظ هذه الصالة �

  

  

  

 

 

 

 

 الصالةالصالةالصالةالصالة

 

  كلهــا بحكمــة صــنعت
  كل حاجة حلوة عملـت

  تقلخكل حاجة جميلة 
� �

..... 

..... 

..... 

  ما أعظم أع[لك يارب
ـــاربأ  ـــت عظـــيم ي   ن

ـــ ـــت كبي ـــاربـأن   ر ي
� �. أشكرك...أشكرك  ..أشكرك .� �
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  )للناس�الجائع4ن�اّن (

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الطفل: ةمساعد الدرس:دف ه�@
مذاقــه األشــياء بعضــها يعــرف أن هــذه مــن خــالل تــذوقها. وأن  اللــهخلقهــا  التــيأن يعــرف األشــياء  ـ""

  ."حادق" وبعضها، ر""مسكّ 
  يتناولها.  المختلفة التي لمذاق األطعمة باالستمتاعأن يشعر  ـ    
  .من التلوث وال يفسده امهطعوكيف يحافظ على  طعامه،على  اللهشكر ي أنب أن يتدر  ـ    

  
   :بد أن كل طفل يستطيع أن الدرس ال نهاية في الوصول إلى الهدف:�@

  هو الذي خلق له طعامه. اللهيقول أن  ـ    
  .رمُ يتعرف على أنواع األطعمة ويصنفها بحسب مذاقها الحلو وال ـ    
  يعبر عما يحبه من األطعمة. ـ    
  ه على الطعام.كر لل قبل األكل ويقول عبارة ش ييصل  ـ    
  وث.طعامه من التلّ  علىد كيف يحافظ يحد  ـ    

  
   :اآلية�@

    "�/0+�1�
���2
3�4/�5�67����48�����9:�
;�<=�>?�@��A��"�)��#��-�١٤٥�:�١٦(.� �
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  كـدرسـد لـاستع
 

  :اعرف درسك �
ن معـًا. وكـل يعمـال بعضـهما ألنهمـا فـيثنـان يـؤثران . واالنسان مـن عنصـرين الجسـد والـنفسخلق اإل الله

  .فعل يتخذانه سوياً 
. السيد المسـيح من المادة أيضاً  اللهغذاؤه جهزه ف ي. وألن الجسد مادذلك فشبع الجسد يفيد اإلنسان ككلل

لـــى عـــدم صـــرف الجمـــوع بعـــد أن حـــين حـــرص ع ،يضـــاً أ يبـــل بالجســـد يلـــم يهـــتم فقـــط باإلشـــباع الروحـــ
  .وعظهم

  
  :تأمل درسك �

  ؟تقدمه لك يهى الت اللهامك أن يد ول طعهل تشعر وأنت تتنا  
، لخدمتــه، وترجــوه أن يحولــه فيــك إلــى قــوة ركــه ببركــة الخمــس خبــزات والســمكتين، وتطلــب أن يبافتشــكره

  .الطعامع من ليس لهم هذا شبِ ويُ ، ه لكن أعدّ ويعوض مَ 
  

  ؟لماذا هذا الدرس �
، وهى وسـيلة مباشـرة وحسـية ويتعامـل به هالل عرف بها الطفل على عناية الطعام وسيلة مادية يمكن أن يت

منظـور. وكمـا عمـل الالحنـون غيـر  يالمعطـ اللـهمعها يوميُا ومن خاللها يسـتطيع أن يتقابـل مـع شـخص 
 مع شعبه في القديم فهو ال يزال يرزق كل حي حين يكون جائعًا ويشبعه. الله

لهـــم  اللـــه.. فأرســـل . عـــن طعـــام عـــت وأن األمهـــات بحثـــت لهـــمنوضـــح أن األطفـــال جا قصـــة المـــنّ  فـــيو 
... ويستمتع بعطايا  جعل الطفل يتوحد مع أبطال القصةذكرنا لألطفال عن الشعب الجائع ي فيالطعام و 

 لشعبه عبر الدهور.  الله

ــكــذلك نُ  ق عنــد األطفــال كــي يســتخدموها لشــكر الــرب والكتشــاف حاســة التــذوّ  يالحــظ أن هــذا الــدرس ينم
 ع في الخليقة.التنوّ 

ــأ هــذا تــدريب للقــدرات العقليــة للطفــل يســاعده علــى  فــيو  ،ا فــي التــدريب فــنحن نقــوم بتصــنيف األطعمــةم
ــ أيضــًا تــدريب  هــىفا صــالة قبــل األكــل التفكيــر المــنظم. أم
  .ومن السهل أن ينقله الطفل ألسرته، شخصي وعائلي هام

  
  : ل درسكتأّم �

ســــأل نفســــك كــــم مــــرة احتجــــت أو جعــــت فوجــــدت الشــــبع ا
  في عطية الرب الفياضة؟ ىوالرض
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  درسـرض الـع
� �

 
ً

  اراكز�التعليمية:�أو

 

  مركز الحياة العائلية: �
  خاص. وأن يعرف معنى كلمة مذاق أو تذوق. له مذاقأن يعرف الطفل أن كل طعام  الهدف:

ام طلب من األطفال أن تلعب بها لتجهيز طعـاأحضر أدوات مطبخ بالستيك الخاصة بلعب األطفال.  الوسيلة:
  الخل. ــالليمون  ــالسكر  ــلهم باستخدام الملح  اإليحاءمع 

  ؟لماذا نضع الملح على الطعام ـ الحوار:
  نضع فيها سكر؟ التيأصناف الطعام  هى؟ ما هل تحب السكر ـ
  ؟هل تحب األكل بدون ملح أو سكر ـ
  طعمها حلو المذاق؟ التيأصناف الطعام  هىما  ـ
  ؟المذاقطعمها حادق  التيأصناف الطعام  هىما  ـ
خلـــق لنـــا أنـــواع مختلفـــة مـــن األطعمـــة بعضـــها حلـــو وبعضـــها  اللـــه التعليـــق:

  جعلت لكل طعام مذاق خاص. اللهق. ما أعظم أعمالك يا دحا
 

  :مركز الصور والمحيرات �
 مـذاقأن يتعرف علـى بعـض األطعمـة ذات المـذاق الحلـو وأخـرى ذات  الهدف:

  حادق أو مالح.
  ألطعمة مختلفة بعضها مسكر وبعضها مملح. صور الوسيلة:

 صــــنع مجمــــوعتين مــــن األطعمــــة. األولــــىطلــــب مــــن األطفــــال أن تا
  .. وأثناء ذلك يدور الحوارةلألطعمة المسكرة واألخرى لألطعمة المالح

  ؟؟ ما هذاماذا ترى ـ الحوار:
   ؟الحة أو حادقةأم م ةمسكر  هىأكلتك المفضلة؟ هل  هىما  ـ

ـــ اللـــه التعليـــق: رة مـــن األطعمـــة بعضـــها حادقـــة ـفة وكثيــــصـــنع لنـــا أنـــواع مختل
���������������������	�������������". اللـه. عظـيم أنـت يـا ..ة واألخرى حلو 

������ !����"".  
 

  :مركز الطبيعة �
  .ذوق ويميز أنواع المذاق المختلفةأن يت الهدف:
  قها.ف عليها الطفل ويتذوّ ليتعرّ  ،زيتون ــبرتقال  ــليمون  ــخل  ــسكر  ــفلفل  ــأحضر ملح  الوسيلة:

  هل طعم الملح مثل الفلفل؟ ـ الحوار:
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  ؟هل طعم الخل قريب من طعم الليمون ـ
  األطعمة القريبة من الملح؟ هىما  ـ

�������	�������". ذاقطعــام لذيــذ ولكــي نســتمتع بكــل مــ ، ليجعــل كــلخــاصصــنع لكــل طعــام مـــذاقه ال اللــه التعليــق:
������������������������� !���"�" .  

  
 
ً
   القصة:�ثانيا

  
  :القصة تمهيد

يغمـض عينـاه ثـم اجعلـه حضـر طفـل و او  ..."شيبسـي ـ"جبنـة  ـ" ةمختلفـة "شـيكوالتأحضر كيس به أطعمـة 
هـل  ألنـه تـذوقها. ... ؟ نعـمثم اسـأل: كيـف عـرف ق ويحاول أن يعرف ماذا يأكل؟يأخذ من الكيس ويتذوّ 

  ؟ام له طعم ومذاق مختلف. ماذا تحبطع كل ... ؟ الكل الطعام له طعم واحد
  

  القصة
مـنهم  دموسى في رحلة طويلة. وبعد وقـت نفـفي الصحراء مع  ماشيكان  اللهحدث ذات مرة، أن شعب 

  عـــــن طعـــــام فلـــــم يجـــــدوا ألنهـــــم فـــــي صـــــحراء  اويبحثـــــو  االطعـــــام ولـــــم يجـــــدوا مـــــا يـــــأكلون فأخـــــذوا ينظـــــرو 
ــم يجــدوا أشــ ،وال يوجــد فيهــا إال رمــال وجبــال يشــعرون  واءفابتــدبهــا فواكــه أو أي زرع فــي األرض  اً جار ول

مـن الجـوع واحتـارت األمهـات. مـن أيـن نـأتي  يالبعض منهم يبك أ. وبد.. . وجاع األطفال جداً .. بالجوع
وســـألوه مـــن أيـــن نـــأتي بطعـــام لنـــا وألوالدنـــا فـــي هـــذه  اللـــهبطعـــام لنـــا وألوالدنـــا. فـــذهبوا إلـــى موســـى رجـــل 

أن  اللــهأن يعطينــا طعــام" وفعــًال صــلى موســى وطلــب النــاس مــن  اللــه"لنطلــب مــن الصــحراء؟! فقــال لهــم 
  يعطيهم طعام.

صـباح اليـوم التـالي كانـت المفاجـأة  فيو 
الجميلـــــــــة! اســـــــــتيقظت األمهـــــــــات فـــــــــي 
الصــــباح البــــاكر فوجــــدوا طعــــام غريــــب. 

فســـــــألوا  .لونـــــــه أبـــــــيض ويشـــــــبه الـــــــدقيق
موســى: مــا هــذا الطعــام؟ فقــال لهــم: هــذا 

. فســألوه ومــن زرعــه؟ فقــال: مــنّ اســمه ال
أرســـله  اللـــهزرع ولكـــن هـــذا الطعـــام لـــم ُيـــ

فأخـذت األمهـات هـذا المـن  ،من السـماء
وصـــــنعوا منـــــه فطيـــــرًا وقـــــدموا ألوالدهـــــم 

هم وأزواجهـم، فـأكلوا منـه وقـالوا هـذا ئوآبا
وكـل يـوم كـانوا  .. وطلبـوا منـه كـل يـومذمـن العسـل وفـرح األبنـاء بهـذا الطعـام اللذيـ طعمه جميل جدًا. ألـذّ 

  من السماء. اللهيجدوا المن الذي يرسله لهم 
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  جاوبـالت
  

 
ً

  :�اناقشةأو

  ...الذي خلق لي طعامي اللَّهشكر أ. أنا .. أنا أحب أكل ماما
   الذي خلق لنا الخضار والفاكهة؟ نْ ؟ مَ أين اشترت ماما الخضار والفاكهة من  �

  ؟الطعام علىح ؟ ولماذا تضع لنا القليل من الملاللبن والشاي علىلنا ماما السكر لماذا تضع   �

  ؟الذي خلق لك طعامك اللهكيف تشكر ؟ ت لك طعامكيف تشكر ماما التي أعدّ ك  �

  
  )؟ (حوار تمثيلينظافة طعامنا علىكيف نحافظ 

يمثل الخادم بعض المشاهد الخاصة بآداب المائدة ويطلـب مـن األطفـال 
طــرق األكــل الصــحيحة،  مشــاهد علــى .. صــح . صــح صــح :أن تقــول

ثـــم  الطـــرق الخاطئـــة فـــي األكـــل. علـــىغلـــط.  . . غلـــطوأن تقـــول: غلـــط 
  خر صح؟صرفات خطأ ولماذا بعضها اآليسأل لماذا بعض هذه الت

 مشهد يأخذ أكل مـن األرض ثـم يأكلـه. .. مشهد يضع األكل في الطبق
ضـع . مشـهد ي.. ... مشهد يلعـب باألكـل سل يديه ثم يأكل. مشهد يغ..

  . عام في فمه ويتركه دون مضغالط
  

 
ً
  ري ـ:�النشاط�التعبيثانيا

  : أو طبق الخضار وطبق الفاكهةطبق الحادق وطبق الحلو  �
وات والبقالـــــة احضـــــر أطبـــــاق لهـــــا لـــــونين مختلفـــــين ومجموعـــــة مـــــن صـــــور الخضـــــر 

  ؟ ألطفال ماذا تختار في طعامك أوالً .. ثم اسأل ا. والحلويات والفواكه
قــة التــي يحبهــا دجعلــه يختــار مــن األطعمــة الحاان الــورق و كــل طفــل طبقــين مــ أعــطِ 

  . رة ويضعها في طبق الحلوعمة المسكّ ثم يختار األط ق أوالً دويضعها في طبق الحا
  
���2
��41+0/" :حفظ اآلية �
3�4/�5�6�7��48�����9:�;�<=�@>?��A"��-�#�)�١٤٥:�١٦(.  

ن الطفــل أن يفــتح يــديك ويأخــذ قطعــة الحلــوى ضــع قطعــة مــن الحلــوى فــي يــديك وأغلقهــا عليهــا واطلــب مــ
مع كـل طفـل  . وهكذامثل أنه شبعان ويبتسمبطنه وي علىويقول اآلية ثم يشير 

  .حتى يحفظوا آية الدرس
  

  #                                        : الصالة �
  ه حلو ن أكلك كلي بشكرك أل ـ...... رب. ي أنت زي السكر أنا بحبكـرب                

  ن.ـتاجيـاملح لـعام لكـط طـا وأعـامـارك مـب               
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  :الطفل ةمساعد هدف الدرس:�@

ـــــ   ـــــى عـــــالم  ـ ـــــب مـــــن خـــــالل أصـــــوات  اللـــــهأن يتعـــــرف عل العجي
  المخلوقات.

  .اللهمخلوقات  أصوات الختالفأن يشعر باإلعجاب  ـ  
  بصوته.  اللهأن يتدرب على تسبيح  ـ  

  

  بد أن كل طفل يستطيع أن: نهاية الدرس ال في الهدف:الوصول إلى �@

  يفرق بين األصوات المختلفة الحادة والغليظة والعالية والمنخفضة. ـ
  .يقلد أصوات الحيوانات والطبيعة ـ    

  صوته. ىعلألن أعماله لها أصواتها المميزة ويشكره  اللهأن يشكر  ـ
  .ح الرب بأصواتهاسب الخليقة كلها تُ يستنتج أن  ـ    
  . م بفرحرن بصوته ويُ  اللهح سب يُ  ـ    

  

   :اآلية�@
� �� �D7E"F��-G�HI��7א��K-ق��-،�D7EF��I�G-N����#א����و��PQ�R����...�"�)�#�١٥٠(.� �

  

   ١٥٠مزمور ال: الشاهد@ 
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  كـدرسـد لـاستع
� �

  : عرف درسكا �
ســتخدامها علــى ار وطــوّ  كتشــفها اإلنســان منــذ نشــأتهاللتواصــل بــين الكائنــات  اللــهرهــا يلة دبّ األصـــوات وســ
  .مدى التاريخ

. خته األولــى فــور نزولــه مــن بطــن أمــهالصــوت هــو وســيلة تعبيــر هامــة لــدى اإلنســان منــذ أن يطلــق صــر 
 لترانيم إال أحاسيس النفس وما هزات األلحان الكنسية ونغمات ا .هوهى أيضًا وسيلة تعبيره عن مشاعره لل

  ."ا الكتاب المقدس "ذبيحة التسبيحاهوقد سمّ  ،المرفوعة للرب
 .معهم اللهنسمع أصواتهم نسبح  عندماو  ،ح الربسب إن أصوات الطيور والحيوانات والمطر والرعد كلها تُ 

نيم اأو التــر  ـ هانمــن خــالل األصــوات الجميلــة التــي يســمعو  اللــهوعلــى التالميــذ أن يــدركوا روعــة وقــدرة 
يســمع  اللــهوفيهــا الفــرح والتســبيح، و  ،فيهــا رفــع القلــب بالمشــاعر ،جــزء مــن العبــادة هــىوالعــزف بــاآلالت ف

كذلك كانت العبادة أيام سليمان وسط هتاف المرنمين.  ،أصواتنا حين نرنم له. كان داود مثاًال رائعًا لذلك
  من خالئقه. ةفلنعود لنسبح الرب مع كل نسم

  

 : أمل درسكت �

  ؟ا تريد أن تقولهمَ لِ  ،كلماتك واضحة ومخارج حروف ،هل تهتم أن تكون نبرة صوتك جيدة ـ
  ؟س تشعر بها من وراء ألفاظهوما يخفيه من أحاسي ،هل تحرص أن تفهم اآلخر من كالمه ـ
  ؟هيحة تسبيح ترفع عليها مشاعرك لل هل تقدم لسانك مع حنجرتك ذب ـ
� �

  درس ـرض الـع
  

 
ً

  اراكز�التعليمية�:�أو

  

  مركز األلعاب: �
  األصوات ويميز األصوات الغليظة من الحادة. في اً اختالفأن يعرف الطفل أن هناك  الهدف:
  الوسيلة:
ويحـاول أن يتعـرف الطفـل  فـول ـ" قمح ـزلط  ـرز  ـعلب بالستيك مغلقة بها رمل  ـ١

  من صوت هز العلبة ما بداخل العلبة والفرق بين األصوات.
جعل من كل نوع علبتين بهما نفس المادة ومتشابهة من الخارج االعلب المتشابهة.  ـ٢

  األصوات مع بعض. فيوعلى الطفل أن يجمع كل علبتين متشابهتين 

  ؟الرفيع الحاد؟ أين الصوت الغليظ أين الصوت ؟خمن ماذا يوجد في هذه العلبة الحوار:

 رة ومتنوعة (مختلفة) بعضها حاد وبعضها غليظ.خلق أصوات كثي اللهما أعجب أعمال  :التعليق
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  والكتب: رمركز الصو �
ميـــز. مُ  صـــوتأن يعـــرف أن لكـــل حيـــوان واألشـــياء الطبيعيـــة  الهـــدف:

  خر منخفضة.واآل عاليبعضها 

  .حضر صور وكتب بها حيوانات مختلفة ومناظر طبيعيةا الوسيلة:

  ها؟هل تستطيع أن تقلد صوت ؟الصورة فيماذا ترى  ـ الحوار:
  ؟ي؟ قلدها بصوت واطيدها بصوت عالقلّ  ـ

  ؟عاليصوتها  التيالحيوانات أو األشياء  هىما  ـ
  ؟صوتها منخفض التي هىوما  ـ
ــــق: ــــق كــــ اللــــهمــــا أعجــــب  التعلي ـــــخل ــــوان ل ــــز عــــن ـل حي ه صــــوت ممي

وبعضـــها صــــوته  ،يعضــــها صـــوته عــــالالحيوانـــات األخـــرى ب
وبصــوت  ي. وأنــا أيضــًا أســتطيع أن أتكلــم بصــوت عــاليواطــ
  ."عجب أعمالك يارب كلها بحكمة صنعتحقًا ما أ". يواط

  
  مركز التسجيالت:� 

ــــز األشــــخاص  الهــــدف: ــــا نســــتطيع أن نمي أن يعــــرف أنن
  .والحيوانات واألشياء من صوتها

اجعل األطفال تسمع تسـجيال ألصـوات الطبيعـة  الوسيلة:
 ـ"بعـض الحيوانـات  ـ"جريان الماء  ـمثل الرياح 
  رضيع. ـامرأة  ـ صوت رجل

  ؟هذا الصوت؟ كيف عرفت أن ذلك كلبلمن  ـ الحوار:
  ؟كيف عرفت أنه رضيع ـ
صــوت  لــيلهــواء صــوت وأنــا أيضــًا للميــاه صــوت و لميــزه و خلــق لكــل حيــوان صــوت ي اللــهمــا أعجــب  التعليــق:

����������������������������	���"...  يميزني���� !���"�".  

  

 
ً
   القصة�:ثانيا

  :تمهيد
المنـزل فنخـاف  فـيصـوت أنـه لـيس أحـد معنـا  أينسـمع  وال ئبعض األحيان حينما نجـد المنـزل هـاد في
ع صـوت بابـا امَ َسـحينمـا نسـمع صـوتها وكـذلك نهلـل لِ  بعـض األحيـان وننـادى علـى مامـا. ونفـرح جـداً  في

  عند رجوعه من عمله.
  قصة اليوم داود فرح لسماعه أصوات يحبها جدًا. في
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  القصة
  

ِ رَ ـُم ـال�يـبـداود�الص
ّ
  من

 فـــيو  ،كـــان داود الصـــبي يأخـــذ خرافـــه كـــل صـــباح إلـــى الحقـــول ليرعاهـــا
ويـرى  ،ا جميـلغرد وصوتهالطريق كان ينظر العصافير فوق األشجار تُ 

فرصــة لتقليــد  يفــي الطريــق حمــار يســير وهــو ينهــق وبقــرة تنعــر (نعطــ
وداود سـعيد  ،وحينما يقترب أحد من الخراف يجد كلبه ينـبح .األصوات)

عنــد ســماعه هــذه األصــوات وينصــت جيــدًا وحينمــا يســمع صــوت وبــدون 
. .. أن ينظــــــر يقــــــول هــــــذا صــــــوت العصــــــافير وهــــــذا صــــــوت الحمــــــار

يـــل مل داود بـــالخراف إلـــى المرعـــى األخضـــر الجوحينمـــا يصـــ .ويضـــحك
يجد الخراف تفـرح وتبـدأ فـي المأمـأة فيعـرف أنهـا تريـد أن تأكـل والـبعض 

ويحـاول  .وداود يهتم بهم جميعًا فيجعلها تأكل وتشرب وهو سعيد بهذه األصوات الجميلـة .يريد أن يشرب
 .نفخ فيهـا فتصـدر صـوت جميـلأن يقلدها وفكر وعمل لنفسه آلة موسيقية جميلـة تصـدر صـوت جميـل يـ

ثـم أراد  .ظهـر النـاي لألطفـال أو صـورة لـه)اسمها الناي وأخذ يعزف بها والخـراف تسـمعه وهـى فرحانـة (ا
فصــنع مــن األوتــار (الحبــال الرفيعــة)  خــرى مثــل العصــافير صــوت رفيــع وجميــلداود أن يصـدر أصــوات أ

  قيثارة وكانت تصدر أصوات رفيعة مثل العصافير.
. " اللـهمـا أجمـل أعمالـك يـا  : "ويسـبحه اللـهكل هذه األصوات وكان حينما يسمع صـوت يشـكر فرح داود ب

فابتـدأ يـرنم  ،اللـهبصوت جميـل مثـل كـل هـذه األصـوات التـي صـنعها  اللهر داود وقال أنا سوف أشكر وفكّ 
 ـه"سـبحوا  :يقـول لجميـل ومعـه قيثارتـه والنـاي. وأخـذه وأخذ يـرنم بصـوته اترنيمة للفـي جميـع قديسـيه الل ... 
  .سبحوه"

  جاوبـالت
  

  
  
  
  
  

 
ً

  الحوار�واناقشة�:أو

  اختار اإلجابة الصحيحة: 
  .كالب مخيفة تنبح) ـ ينادينيبابا  ـمن الذين نفرح عند سماع أصواتهم؟ (شمامسة ترنم  ـ
  .نتشاجر) ـنبكى  ـ؟ (نرنم عند سماع صوتنا اللهيفرح  متى ـ
  .نلعب مع الخراف) ـالكنيسة  في؟ (نقول ترنيمة أو لحن مثل داود هالل ح نسب  كيف ـ
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ً
  ري ـالنشاط�التعبي�:ثانيا

  

   :من االقتراحات التالية واحداً  اختار عمالً  :العملالتعلم ب �

  :اصنع قيثارة داود ـ١

 تصــنع مــنيصــنع الطفــل آلــة موســيقية بســيطة مثــل القيثــارة  ـ""
كرتـــــون حســـــب  أو ورق خشـــــبة طويلـــــة غيـــــر حـــــادة األطـــــراف

  .يالداخلستيك أو األوتشد عليه سلك كهرباء الرفيع  الشكل

  

  : اصنع آالت موسيقية ـ٢

 ـ" .قم بعمل مربعين من الخشب أو علبتـين مـن الـورق المقـوى السـميك بـورق السـنفرة ـ
  أصنع صوتًا بحك المربعين معًا.

  أصنع صوتًا جميًال بالطرق على أطباق بالستيك مثل الرق. ـ  
  نع جرس من علب الكانز بوضع كرة من الخرز داخلها.أص ـ  
  الهواء عندما تصطدم. فيأصنع أشياء تحدث أصواتًا جميلة بتعليقها  ـ  

  

  اصنع شخشيخة العدس: ـ٣

  الخامات المستخدمة:
  برطمان شفاف صغير. ٢                  
  عدس أو رز.                   
  .صقةمادة الأنبوبة                    
  ب ألوان.يوتلس                   

  :الطريقة صقة.صور ال               
  عدس أو رز.٤/٣ ئملاحضر البرطمان و ا             

 معـاً علـى عنـق البرطمـان اآلخـر وألصـقهم  ثم أحضـر البرطمـان اآلخـر وضـع عنـق البرطمـان           
  بدون الغطاء حتى يسمح بمرور العدس.

  فقط. لفات ٣األلوان حول عنق البرطمان ب يوتللف الس ،ن مع بعضيثبيت البرطمانبعد ت           
  زخرف البرطمان من الخارج باالستيكر باألشكال أو الصور الالصقة.                

  

  :د األصواتقّل �
  نوك. ..... سمع طرق على الباب نوكا ـ    
  تصفيق.......  سمع صفارةا ـ    
  اسمع صوت عالي......  خبط بالرجليناسمع  ـ    
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  .. اسمع خبط بشاكوش.... اسمع همس ـ    
  تقليب الطعام بالمعلقة في الحلة. ـ    

  شفاط. فيوعاء بالنفخ  فيصوت فقاعات الصابون  ـ
  واء. واء ... ...ي اسمع صوت الرضيع يبك ـ    
  .سهُ  ... سهُ  ... اسمع صوت األم بتسكيته ـ    
  الكنيسة. فياسمع تسبيح  ـ    

  
  وار العرائس:ح �

 ئهادكيف نتكلم بصوت  تطبيقينقدم حوار   
  .ألحد إزعاج بوال نسب

فــــي حفــــل الكــــورال بمــــدارس األحــــد أحضــــرت 
 ـ مريم الجيتار وبدأت ترنم مع األطفال ّس المِ 

  ؟ثم سألت جون لماذا ال ترنم معنا
  مش عايز أرنم. أنا�أجاب�جون:  
طيـــب أنـــت عـــارف أنـــا أحضـــرت  س�مـــريم:ِمـــ  

  ه؟الجيتار لي
  لألطفال. يعلشان ترنم جـــــــون:  

  رنم بصوتي لمين؟أرنم مع األطفال ولكن عارف أنا بأصحيح أنا ب س�مريم:مِ 
  رنم اليوم لربنا.أأنا ب جــــــون:  
  م لربنا.مكن أنا كمان أرن مطيب  :جـــــون   

  طبعًا يا جون ألن ربنا خلق لنا هذه األصوات الجميلة.  
 

  :الصالة �
ثـم  " جميع قديسيه في اللهسبحوا "  :ن لحنحفظ جزء م

 الصالة بهذا اللحن أو باستخدام ترنيمة.

  
#                   

  لويا هلِّ       .......      وقــوت البـــسبحوه بص                
  لوياهلِّ      ... ....      ثارةـزمار وقيـمـسبحوه ب                   

  لوياهلِّ       .......    وف وصفوفـدفـبحوه بس                   
  لوياهلِّ        .......    نـــار وأرغـــسبحوه بأوت                   

  لوياهلِّ     ......   سبحوه بصنوج حسنة الصوت                  
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  :الطفل ةمساعد الدرس:هدف �@

فيتعـرف علـى األشـياء ذات الملمـس  ،من خـالل حاسـة اللمـس اللهخلقه  الذيأن يتعرف على العالم  ـ
  .ةواللين ةالصلباألشياء الناعم والخشن و 

  .اللهخلقها  التي المخلوقاتس ممل الختالفأن يشعر باإلعجاب  ـ
  األشياء. كيف يتعامل برفق معو خلقه.  الذيعلى العالم  الله رشكي أنأن يتدرب  ـ

  

  :بد أن كل طفل يستطيع أن الدرس ال نهاية في الهدف:الوصول إلى �@
  والصلبة والطرية. ،يفرق بين األشياء الخشنة والناعمة ـ    
  خلق األشياء الصلبة والطرية. الذيهو  اللهيقول أن  ـ    
  .يسمع آية الدرس ـ    

  التي صنعها. ناعمةة والوالخشن ،على األشياء الطرية والصلبة اللهيشكر  ـ

  يحدد كيف يتعامل مع األشياء المختلفة الملمس. ـ    
  

   :اآلية�@

� �� �"������	�������
�����������������!��������I���F���ٍ� 
!
����
"�"�)��#١٠٤�:٢٤(.  
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  كـدرسـد لـاستع
  

  درسك:عرف ا �
ألن هــذه هــى إحــدى  ،خــرآلينقــل عليهــا اإلنســان شــحنة مــن مشــاعره ل ياللمســة الجســدية هــى القنطــرة التــ

  .وظائف الجسد
إذ لمـا حـرص علـى دعـوتهم لـم يقـدم  ،، وأولهـم هـم األطفـالالمسيح مع من كانوا يحتاجونهـا استعملهاوقد 

، لغــــة اللمــــس، وكلمهــــم . لقــــد تواصــــل معهــــم بلغــــتهم. ووضــــع يــــده علــــى رؤوســــهماالحتضــــان لهــــم ســــوى
  .بأبجديتهم

ال لـيس . فكانـت لمسـته لـه دواء فعـحرمًا أن يلمسـه أحـدكان مُ  الذيرص المسيح مع األب استعملهاوأيضًا 
والنجاسة بسبب تجنب أحد ، وٕانما أيضًا لشفاء نفسه من اإلحساس بالدناءة لشـفاء جسده من المرض فقط

  .أن يلمسه
  سه.وقد دعا توما أن يلم  

  

  :تأمل درسك �
   :ســــمعه مــــن الســــيرافيم شــــعياء مــــاإك ؟ هــــل تشــــار س شــــفاهم جســــد المســــيح، بمــــاذا تشــــعرحينمــــا تلمــــ .

"S��GT�U���3�V
�9����"��0
W�
/�P������X�5�/4����

����0\�و����������Z?[��4#?ع]�
���,�9P�̂ 
  .)��٦�:�٧ش(]�"������/��_
  ؟شحنة من الحب الطاهر لمن يحتاجهاهل تحرص أن تنقل لمستك  .  

  

  ؟لماذا هذا الدرس �
ها الطفل فـي بدايـة حياتـه السـتطالع العـالم الخـارجي. والجلـد حاسة اللمس من أهم الحواس التي يستخدم

هو أكبر أعضاء جسم اإلنسان وهو مليء باإلحساس والخاليا العصبية وهـو يشـعر بـالبرد والحـر والهـواء 
  ... الخ. والشمس واأللم والعرق

يحضــنه ويحتــاج الطفــل أن يلمــس األشــياء ليتعــرف عليهــا ولكــن لــيس فقــط ذلــك بــل يحتــاج لمــن يلمســه و 
عبيــر ويربــت علــى كتفــه، وٕان كنــا ال نميــل للمــس المراهــق إال أن اللمســات الحانيــة أفضــل مــن الكلمــات للت

  ...عن األبوة واألمومة و..
علــى حاســة اللمــس وهــى مثــل النظــر ال يجــب أن نســيء اســتعمالها فــي الشــهوة. ولكــن  اللــهونحــن نشــكر 

 اللـهنه يستطيع أن يميز بأصابعه أشياء توحي له بقـدرة عليها يشعر الطفل أ اللهعلى العكس فإن مجدنا 
  وعظمته وكيف خلق كل شيء بحكمه وٕابداع.
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  درسـرض الـع
  

 
ً

  اراكز�التعليمية:�أو

  

  :مركز الطبيعة �
  مختلف ويميز بين الملمس الناعم والخشن. األشياءأن يعرف أن ملمس  الهدف:
شـب عُ  ـ"رمـل  ـ"فـروة  ـأشـواك  ـصخرة  ـوردة  ـشياء: ريش ناعم ع أمام األطفال هذه األضَ وَ  ،حضرا الوسيلة:

  قطعة قطن. ـأخضر 

  طلب من األطفال أن تتحسس هذه األشياء وتحدد ملمسها ناعم أم خشن.ا ـ

�������	�����". اللــهالعــالم بعضــها نــاعم الملمــس وبعضــها خشــن. مــا أعجبــك يــا  فــياألشــياء  اللــهخلــق  التعليــق:
�������������������������� !���"".  

  

  :مركز الفن �
  أن يميز الطفل بين الملمس الخشن والناعم. الهدف:

  الوسيلة: 

  يصنع الطفل ورده حسب الشكل مستخدمًا مواد بعضها خشن واألخرى ناعمة. :١فكرة رقم   

غصـن -قطعـة قطـن  - سـنفرة -ملـون مقطـع دوائـر ولصقورق قص  :المواد المستخدمة
  .شجرة أيجاف رفيع من 

  ؟األجزاء الخشنة هىاألجزاء الناعمة؟ وما  هىما  ـ لحوار:ا
  (نعطى فرصة لألطفال للمس هذه األجزاء واإلجابة)  

  تعرفها خشنة مثل الغصن أو السنفرة. يما هى األشياء الت ـ  
������������������������	�و���" :اللـهمـا أعجبـك يـا  العـالم بعضـها نـاعم وبعضـها خشـن. فـياألشـياء  اللهخلق  التعليق: �

���������������������� !������"".  
  

  :الملمس ةمخد: ٢فكرة رقم   
 ةدوبـار  ـ" قطعـة قمـاش حريـر ـ" خـرز رز ـ خرز عادى صغير ـ زرايرالخامات المستخدمة: 

كـيس  ـ" هقطعة قمـاش مـن فانلـ ـ ليف أطباق ـ مكرونة مقصوصة ـ غسيل رفيع بالستيك
  أو قطع شرابات قديمة.قطعة قماش قديمة  ـ قماش سادة ـ يشيبس

  الطريقة:

  سم مثًال. ٩ × ٩خياطة الزراير على قطعة قماش مربعة 
 فــي ةمجموعــة والليــف والــدباور  فــيمجموعــة والمكرونــة  فــيمجموعــة وقطعــة قمــاش الحريــر  فــيالخــرز وأيضــًا 

  مجموعات. فيوتخيط األشياء السابق ذكرها على قطعة من القماش  يمجموعة وكيس الشيبس



- ٤٦ - 
 

يس مخــــدة مــــن القمــــاش الســــادة صــــنع كــــا
  سم تقريبًا. ٣٠×٣٠

ثبـــــــــت المجموعـــــــــة علـــــــــى هـــــــــذا الكـــــــــيس 
  بالخياطة.

ضـــع قطعـــة القمـــاش القديمـــة أو الشـــربات 
ــــم ضــــعهم  داخــــل كــــيس قمــــاش وخيطــــه ث

  داخل الكيس القماش الرئيسي.
  

  لعبة مكعبات الناعم والخشن :٣فكرة رقم   

نـــاعم وآخـــر  يءع داخلـــه شـــحضـــر كـــيس قمـــاش وضـــا
  .... أو رمال على ورق كرتون.. خشن مثل

  .جعل الطفل يلمسه دون أن يرى ويقول خشن، ناعما      

  

  مركز العائلة: �
  .نأن يتعرف الطفل على استخدامنا لألشياء ذات الملمس الناعم والخشن والصلب والليّ  الهدف:
ثــم اقتــراح علــى  ماليــة. ـ""مالبــس العروســة  ـ""عروســة  ـ""حضــر لعــب أطفــال مــن هــذه األشــياء: ســرير ا الوســيلة:

معهـــم  يالســـرير وأثنـــاء لعـــب األطفـــال أجـــر  فــياألطفــال العروســـة نعســـانه هيـــا نســـاعد العروســـة لتنـــام 
  الحوار.

  ؟تلبس العروسة؟ هل هو ناعم أم خشنماذا  ـ الحوار:
  هل نلبسها فستان خشن؟ لماذا؟ ـ
  .يجامد أم طر  ين؟ على ماذا تجلس؟ هل الكرسأين تنام؟ السرير صلب أم ليّ  ـ
�����"ن. ونحن نحتاج لكـل هـذه األشـياء. حقـًا أشياء كثيرة منها الخشن والناعم والصلب والليّ  اللهأعطانا  التعليق:

"� !������������������������	��".  
  

 
ً
  القصة�:ثانيا

  
 التـيسمه داود وطلب منه أبوه أن يرعى الخراف. فكان داود يأخـذ الخـراف اكان هناك قديمًا فتى صغير 

كل يوم ويـذهب بهـا إلـى الحقـول ويبحـث داود عـن مكـان بـه حشـائش طريـة وبعـد أن يحسـها بيديـه  يحبها
فإذا وجدها طرية ينادى خرافه لتأكل من هذه الحشائش ثم يذهب بهـا إلـى النهـر لتشـرب وبعـد ذلـك تلعـب 

 بعض األحيان مع داود. وعندما يجد داود خروف صغير تعبان يأخـذه ويطبطـب فيالخراف مع بعض و 
  على ظهره ويحس بفروته الملساء.
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وأراد داود أن يصــــنع عصــــا ليقــــود بهــــا خرافــــه فأخــــذ 
ـــه كـــان خشـــن.  غصـــن مـــن شـــجرة صـــلب وقـــوى ولكن
فأخذه داود وبسكين أخذ ينعم فيه حتـى أصـبح ملمـس 
العصــــا نــــاعم. وتعــــب داود فــــأراد أن يســــتريح فــــذهب 

... هّزهـــا فوجـــدها صـــلبة  ختـــار شـــجرة صـــلبة قويـــةاو 
الحــظ تحتهــا وأســند ظهــره عليهــا وأخــذ يُ وقويــة فجلــس 

خرافـــــه. وســـــقطت ورقـــــة مـــــن الشـــــجرة فوجـــــد داود أن 
مـــــا عمــــة وتعجــــب داود وأخـــــذ يفكــــر وقــــال "الورقــــة نا

بعضـــها أجـــده  ،ومـــا أجمـــل خليقتـــك ،اللـــهأعظمـــك يـــا 
ر صورة داود والخراف ظهِ اناعم وأشار نحو الخراف (

 تـذكر تباعـًا) والـبعض صـلب التيوأشر نحو األشياء 
  وأشار نحو طعامه والبعض صلب وأشار نحو الجبل والعصا. ين وطر وأشار نحو الشجرة والبعض ليّ 

ونامــت  ،يــرة وأغلــق عليهــا البــاب الجامــدحظالجميلــة ثــم أخــذ خرافــه وعــاد بهــا إلــى ال اللــهفــرح داود بخليقــة 
  غطى بمالية ناعمة.وت ي. وذهب داود ونام هو أيضًا فوق سريره الطر سعيدةالخراف فوق التبن الناعم 

  
  

  جاوبـالت
  

 
ً

  :�اناقشة�والحوارأو

  :األسئلة - ١
  .وردة) ـجبل  ـحسها داود؟ (خروف  التياألشياء الناعمة الملمس  هىما  ـ    
  .زرع) ـجبل  ـحسها داود؟ (عصا  التياألشياء الصلبة  هىما  ـ    
  ؟خلق لنا األشياء الناعمة والخشنة الذي نْ مَ  ـ    
  ؟خلق لنا األشياء الطرية والصلبة الذي نْ مَ  ـ    

  

  ؟تعامل مع األشياء الصلبة والطريةكيف ن: حوار العرائس -٢
   .، أو بين العرائس واألطفالالحوار بين عروستين  
  ي.تدخل تبك :األولى      
  ؟ي(تسألها) لماذا تبك: الثانية      
  .يماما زعالنة من :األولى      
  .بد أن تزعل منكِ  طبعًا ال :الثانية      
  ؟ليه :األولى      
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 مالبســكِ  البــاب بشــدة وعنــدما خلعــتِ  مــن البــاب وأغلقــتِ  الــدنيا. دخلــتِ  لخبطــتِ  ألنــكِ  :الثانيــة
 كـــل مكـــان ودخلـــتِ  فـــي مالبســـكِ  بشـــدة تمـــزق الشـــراب وانقطـــع زرار الفســـتان. ورميـــتِ 

  .والملوخية فأفسدتها ةوالكوسبالخضروات الطرية الطماطم  المطبخ لعبتِ 
  .لعب بهاأدت أن لقد أر  :األولى      

أن نلعــب بــه أو  ينبغــي ال يأن المالبــس طريــة وشــدها بعنــف يقطعهــا. والخضــار طــر  :الثانيــة
  ؟انكسر يلالالبيض  يوهل نسيت ،ندوس عليه

  .ببعض فانكسر هخبطّ ف يلقد ظننت أنه جامد وليس طر  :األولى      
 ،ملهـا برفـق ونحـافظ عليهـاخلق األشياء الطرية مثل الخضـروات والمالبـس لنعا اللهأن  :الثانية

  نطرقها بعنف لئال تؤذينا وتجرحنا. واألشياء الصلبة الجامدة مثل الباب ال
  

 
ً
  ري ـالنشاط�التعبي�:ثانيا

  
  :داود يحس خرافه :التقليد والتمثيل �

تقليـــد حركتهـــا وصـــوتها ويمـــر  فـــيوتبـــدأ  ،وبقيـــة األطفـــال تمثـــل الخـــراف ،ل داودمثـــيطلـــب مـــن طفـــل أن ا
����������"������	�������������������خـروف وهـو يقـول اآليـة  ... ا ويلمس خروفممثل داود بينهي الذيالطفل 

.""� !�����  
  اللعبة. ينهفتُ  ،كرر مع بقية األطفال حتى يمل األطفالوتُ   

  

  :التعليم بالعمل �

صـنع كتـاب ملمـس بـه صـور حيوانـات وعليهـا أشـياء ا :١فكرة رقم 
ل والحريــر أو طبيعيــة مثــل القطيفــة والفــرو والــدانتي

 بــة والخــروفك فــوق صــورة القطــة والدّ الســاتان وذلــ
  لخ.ا... 

أشـكرك (جعـل الطفـل يرسـم يـده ويضـع علـى الرسـم سـنفرة وعلـى اليـد األخـرى قطـن ويكتـب ا :٢فكرة رقم 
  ).ر بهايارب على األشياء التي أشع

  
  :الصالة �

# 
  ن أجيلـم أشكرك عىل كل ما عملت ي ..ـرب

  ةـجميليا الـذه الدنـكل ه
  [نـأنا ك يَّ ـظ عليها وعلـوك أن تحافــأرج

  .نـيــمآ . ..ناسـل الـى كـا وعلـامـا ومـابـى بـوعل
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  )(عيد�الصليب�

  
  :مساعدة الطفل  :هدف الدرس�@

   .أن الكنيسة تتميز وتتزين بالصلبان واأليقونات أن يعرف ـ    
  الصليب.ه من خالل مشاركته في القداس وتقبيل األيقونات و لل  هر عن حبيعب أن  ـ    

أن ينتبــه لوجــود الصــلبان و  ،القديســين الموجــودة فــي الكنيســة ز أيقونــاتمّيــيُ الحــظ و ب أن يُ أن يتــدر  ـ""
  .في الكنيسة

  
  :تطيع أنبد أن كل تلميذ يس نهاية الدرس ال في  :الوصول للهدف�@

  في الكنيسة.يشير على الصليب ـ ــ
  .يصنع صليبـ ــ
  .يسمع آية الدرسـ ــ
  
  

    :اآلية�@
    "�W�;�����=�
��c/���5ن]��d?[�P��
HI��e�� DI���4V
��
�٦�:��١٤���(�V�?1P"�Pfghא�N-ع(.  

� �
   :الشاهد�@

  � �"���X�0"�و��Uوא����� ��Kع�������-���V��eP����!�3iو��������"���_�i�����������P�3jא��و����[������I-�������kزو���]����". � �
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ;-�)١٩�:٢٥(  
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  كـدرسـد لـاستع
� �

  :اعرف درسك �
الــــبعض . و نــــاهمع فــــييتعمــــق . الــــبعض يســــتعمله تعويــــذة دون أن الصــــليب هــــو عالمــــة المســــيحية

  .بها ابتلىمه سوى مصيبة أو كارثة . والبعض ال يفهييستخدمه للزينة أو التباه
. ومنـه يـتعلم لـه العـريس ليخطـب عروسـهتحمّ  الـذير . هـو المهـالصليب أعظـم وأجمـل مـن هـذا كلـه

  .العديد من الفضائلالمؤمن 
  

  :ل درسكتأّم �
  :ل اآلتيةكيف يعلمك الصليب كل فضيلة من الفضائ    

  .خدمة اآلخرين ـالتواضع  ـالثبات الصبر و  ـالتسامح  ـغير المشروط  يالحب المجان ـلرجاء ا

  

  ؟لماذا هذا الدرس �
زه علـى صـنع عالقـة عه ونحفـ. وعلينـا أن نشـج منزلـه فـيالكنيسـة و  فـيمـة الصـليب الطفل يقابل عال

  .حميمة بينه وبين عالمة الصليب
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�درسـرض الـع �
� �

 
ً

�:�اراكز�التعليميةأو �

  

   :ألبوم الصور :مركز الكتب والصور �
   .أن يميز أن الصور تسجل لنا اللحظات الهامة في حياتنا :لهدفا

طفــال الفصــل فــي أل، ويكــون مــن األفضــل لــو كــان صــور لبــوم يحــوي مجموعــة مــن الصــورأنحضــر  :الوســيلة
   .أعياد أو حفلة أو رحلة :مناسبات

مـاذا  ،نظـروا هـذه الصـور مـن فـي هـذه الصـورا، كلـه صـور ولـيس فيـه كتابـة ،ب لطيـفامعي اليوم كت :الحوار
  ؟ يفعلون؟ هل هم سعداء؟ هل تذكر هذه الحفلة

   .ألطفال لتحكي ذكرياتها عن هذه الصورلفرصة  أعطِ 
ا ، واليــوم الكنيســة صــنعت صــورة كبيــرة لتــذكرنيــام جميلــة ومواقــف طريفــة حــدثت لنــاالصــور تــذكرنا بأ :التعليــق

   .يسوع ألجلنا بَ لِ ظم حدث، عندما صُ بأع
  

   :ن بيتنانزيّ   :مركز العائلة �
   .أن يعرف أننا نزين بيوتنا بصور أحبائنا وباألحداث الهامة في حياتنا :الهدف
الحــائط فهيــا نســاعده أن يختــار صــور  علــىســمير بيتــه جميــل ويريــد أن يزينــه ويعلــق بعــض الصــور  :الوســيلة

   .ليزين بها بيته
لدتـه، ، هـذه صـورة فـرح والـده ووااألطفال مجموعة صور، وقل لهم هذه صورة والـد سـمير علىعرض ا    

، ورة عائلـــة ســـمير فيهـــا الجـــد والجـــدة، صـــكـــأس علـــىهـــذه صـــورة يـــوم تكـــريم والـــده، أو فـــوزه وحصـــوله 
   .وصور أخري تجريدية

   .قها في غرفتهتي يعلّ ال هىأفضل الصور التي يعلقها سمير ليزين بيته وما  هىأسئل ما  :الحوار
  ؟دو الذي تشتاق إليه؟ أو جصورة بابا المسافر ىفعل عندما تر ماذا ت

   .يسوع وصور القديسين الذين نحبهم الرب ق صور، وفي الكنيسة نعلّ في بيتنا نحتفظ بصور أحبائنا :التعليق
  
   :ارسم صليب :مركز الرسم �

   .) مرسوم عليها صليبهن األشياء المقدسة (المخصصة لل أن يعرف أ :الهدف
   .هاألماكن المخصصة لل  علىأن يرسم صليب  :الوسيلة

   .نرسم عليها صليب ذاً إ ،؟ الم فيه، وهذه كنيسة هل ننام فيهاهذا بيت ننا :حوارال
   .نرسم عليه صليب ،؟ الالهيكلإلى  هل يصح أن ندخل

   .فتخر بصليبيأكنيستي و  ، أنا أحبّ ثيرةولذا نجد فيها صلبان ك ،ص للصالةالكنيسة مكان مخصّ  :التعليق
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�:
ً
  القصةثانيا

� �
  :تمهيد القصة

  القصة

 وأســـرعت، نـــا ســـوف يصـــلب اليـــوم مـــن أجلنـــاب، هيـــا أســـرعا فيســـوع حبيمـــات لبعضـــهم الـــبعضقالـــت المري
تربوا منه ووقفوا معـه تحـت حيث كان يسوع مصلوب ووجدوا يوحنا تلميذ يسوع هناك فاقإلى  المريمات ووصلوا

الصــليب ونظــر لمــريم أمــه وابتســم  علــىيســوع مــن  رآهــم ،.. ورفعــوا عيــونهم يتــأملون يســوع وصــليبه.يبالصــل
حنـا ورافقتهـا المريمـات فـي بيـت يو إلـى  راجعت مـريم ، وفعالً بيتهإلى  وطلب منه أن يأخذها معهوالتفت ليوحنا 

صــدري  علــىيب وأعلقــه ، وقالــت المريمــات لبعضــهم أنــا لــن أنســي هــذا اليــوم أبــدا وســوف أصــنع صــلالطريــق
، رة لصـلب يسـوع ونضـعها فـي البيـت. وقال واحد آخر لنصنع صورة كبيـيسوع وهو مصلوب من أجلي ألتذكر

 حبه لي ألتذكري فيه وأكلم يسوع وسمعهم واحد وقال أنا سوف ارسم صليب في كل وقت أصل.   
 

�جاوبـالت �
� �

�:
ً

��اناقشة�والحوارأو �

� �
   :األسئلة

   .؟ المريمات ويوحنايسوع ينظرون إليهن وقف تحت صليب م ـ    
   .؟ في الكنيسةنة (الصورة) الكبيرة لصلب يسوعأين نجد األيقو  ـ    
  .؟ في كل وقت نذكر فيه يسوعمتى نرشم الصليب ـ    

  
  : األسئلة

أيقونــة  علــى، ونطلــب مــن األطفــال أن تبحــث وتشــير طفــال للكنيســة فــي غيــر وقــت الصــالةنأخــذ األ
، ويمكـن أن نقـف أمـام األيقونـات ونقـول هـذه الصلبان الموجودة في الكنيسـة على، وتشير الصلبوت

   .و هذه الصورة تذكرنا بالرب حينما... نذكر الحدثصورة صديقنا القديس أ

  

   .)صليب في كل مكان ـكنيستي بها صلبان كثيرة ( مع العرائس أو خالفه التطبيقيالحوار  ـ    
� �
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�:
ً
�ري ـالنشاط�التعبيثانيا �

� �
  : اليدويمل الع �

  كنيستك  على+ ضع صليب       
  
 

 

 

 

 

 

 

 

  + اصنع صليب بالخيط والورق       
  
  :الصالة �
  

                           #  
  وعـسـي يـرب يبك ياـب صلـأنا أح            
  كـآلنة بصلبانـتك املــيسـكن ّب ــوأح              
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�ـ����٦ـ �
CDא����DG�F���HXY$���#��0א���� �

X0���DZ5و� �
� �

� �

� �

  
  :الطفل ةمساعد  الدرس:هدف �@

  واألرجل واألقدام. واأليدي األذرعخلقه مع التركيز على  اللهأن يعرف أن  ـ    
  عن نفسه وقدراته. ىبالرضأن يشعر  ـ    
  خلق له يديه ورجليه. الذي اللهب على شكر أن يتدرّ  ـ    

  

  :كل طفل يستطيع أنبد أن  الدرس ال نهاية في  الوصول إلى الهدف:�@

  األنشطة. فييستخدم يديه ورجليه  ـ
  صور الدرس بعد نهاية القصة. فييشير إلى آدم وحواء  ـ    
  يسمع آية الدرس. ـ    
  ب منه ذلك.طلَ يشير إلى يديه ورجليه حينما يُ  ـ    
  الصالة. فيه يقول عبارة شكر لل  ـ    

  

� اآلية:�@ �
� �� �"-�S�،�� �n[�-�S�o�9]א�����١٠٠�:٣#�("���� �! (.  

  

    :الشاهد�@
  ).١٩ :١٩مت (، )١٥ ـ ١٣ :١٣٩مز (، )١تك (    

  

  
  

  �DG�F��0%���א�CD :ثانيةالوحدة ال
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  كـدرسـد لـاستع
  

   :عرف درسكا �

؟ ولــو خطــر ببالــك هــذا الهــاجس هــل لمــرآة أن ينتابــك شــعور اإلعجــابي اتنظــر فــ وأنــتَ  هــل فكــرت يومــاً 
  . ن ذهنك خشية أنه يعرضك للكبرياءستقبله أم تطرده م

، ال يســتطيع أن يقبــل اآلخــرين أو ال يقبــل نفســه، بــل ال يرضــى عنهــا، بــل ال يزهــو بهــا يإن اإلنســان الــذ
 "���V0 �����7�]U�e��q"يت أنهــا الوصــية العظمــي: م الوصــية القديمــة الجديــدة. والتــي ُســ هــى. هــذه يحـبهم

  ؟ فمن ال يحب نفسه كيف يحب قريبه
بفــرح وزهــو بمــا لديــه مــن  ىويرضــ حــين يحــب اإلنســان نفســه بمعنــي أن يعــرف ميزاتهــا ويقبــل نقائصــها

الشـــبع النفســـي الـــذي هـــو إلـــى  . كمـــا يقـــوده ذلـــكوزنـــات، ينـــدفع بثقـــة لكـــي يتـــاجر بهـــذه المواهــب وملكـــات
  .قد مع اآلخرينعامل الخالي من العُ المتطلب الضروري للت

ن يشـمل أيضـا بـد أ ، فـالالشكل والمظهر الخارجي على االرض، أي بن بدأ بنظرة في المرأةإ بالنفس و  واإلعجاب
  .اهات التي تميز صاحبهاالوضع االجتماعي والسمات الشخصية والميول واالتج على االرض

، العطيـةللـرب صـاحب  وتسـبيحاً  غـرور فيجـب أن يثمـر شـكراً إلـى  واإلعجـاب اولكي ال ينقلـب هـذا الرضـ
نمــا مصــارحة إ و . كمــا ال يعنــي عــدم االعتــراف بالنقــائص اآلخــرين دىمــا لــإلــى  نفــس االحتــرامإلــى  وكــذلك

  . لرجاءالنفس بها ورغبة صادقة في إصالحها إنما بروح التفاؤل وا
  

  ؟لماذا هذا الدرس �
 أنــتَ "دائمــًا تنتقــد طفلهــا  التــي. فــاألم لــه ن الطفــل فكرتــه عــن نفســه مــن تفاعــل النــاس معــه وتشــجيعهميكــو   
 تمدحـه طفلهـا "أنـتَ  التـيم ن صـورة سـيئة عـن نفسـه علـى عكـس األكـو يُ  ... الـخ". تعرف" "أنت مهمل ال

  تكوين صورة جيدة عن نفسه. فيفيبدأ  .الخ" ... ناجح أنتَ شاطر.  منظم". "مبسوطة منك" أنتَ 
 التـييسـتطيع القيـام باألعمـال  ولكـينفسـه تتكـون  فـيبـدأ ثقتـه تعـن نفسـه ل ابالرضبد أن يشعر الطفل  ال
رضـى الطفـل عـن نفسـه مـاذا يكـون تصـوره يكون ناجحًا كذلك هناك سبب آخر فإن لم ي ولكيطلب منه تُ 

  صنعه وخلقه. الذيهو  اللهوٕايمانه حينما يعرف أن  اللهعن 
  .وبتميزهعن نفسه  ابالرضيساعد كل طفل أن يشعر  لكيإن على الخادم دور   

خلـق لـه هـذه اإلمكانيـات ونمـدح فيـه هـذه  اللـههـذا الـدرس نجعـل الطفـل يـدرك إمكانياتـه ثـم نعرفـه أن  في
تكــوين صــورة جيــدة عــن نفســه ونحــن نســتطيع أن نفعــل ذلــك بســهولة لــو كانــت لنــا  فــيلقــدرات وهنــا يبــدأ ا

  صورة جيدة عن أنفسنا.
 فيمع الوضع  ،تساعد الطفل على تكوين صورة جيدة عن نفسه أن نمدحه على نجاحه التيمن األمور 

تجربـة فـي محاولـة الجـادة وآخـر اليـنجح فـي طفـل هنـاك أن النجاح يختلف من طفل إلى آخـر. ف االعتبار
... أنا  فيتعبت  .. أنا فخور بك" "أنتَ . حاولت ليت يكون على لسانك دائمًا "أنتَ  .الخ ... جديد شيء

  سعيد بك".
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  درسـرض الـع
  

 
ً

   اراكز�التعليمية:�أو

  
  
  
  
  
  
  
  
  الرسم:مركز  �

  دامه ليديه.استخ ويتقن منالرسم والتلوين.  فيأن يستخدم الطفل يديه  الهدف:
. طلــب مــن األطفــال أن ترســم أو تلــوناأعــط لألطفــال بعــض الصــور للتلــوين أو ورق أبــيض وألــوان و  الوســيلة:

   .يمكن طبع بصمة أيدي األطفال باأللوان المائية

امـدح  يحاول أول مره التلـوين. الذيالتلوين وشجع باألكثر الطفل  فيشجع األطفال ليستخدموا أيديهم   الحوار:
  ل على عمله فال يهم ما صنع.كل طف

أن  صنع لنا أيدينا وأصابعنا حتى نستطيع اللهنتم جيدًا. كل الصور جميلة وأنا سعيد أن كلكم رسمتم ولوّ  التعليق:
  .مينا (ويمكن التكرار مع بقية األطفال) أيديمينا لون بيديه. أشكرك يارب ألنك خلقت  ن.نرسم ونلوّ 

  

  الموسيقى:مركز  �

  .اإليقاعي المشي فيحركة رجليه  يعيأن  الهدف:

  .حضر كاسيت وشريط لموسيقى مارش أو آلة إيقاعيةا الوسيلة:

دائــرة أو علــى شــكل قطــار أثنــاء عزفــك علــى اآللــة  فــيطلــب مــن األطفــال أن تمشــى مــع الموســيقى ا  
" ثـم ...يـدان صـغيرتان لـياإليقاعية أو حسب الموسيقى وعند توقف الموسيقى يجلسوا ويقـول ترنيمـة "

  .أخرى حسب الموسيقى ةيمشوا مر 

دة بالطباشـــير بـــاألرض مـــع عالمـــات محـــد علـــىأيـــديهم وأرجلهـــم  علـــىيمشـــي األطفـــال  :اقتـــراح أخـــر
  .  الموسيقي

صـنع أيـدينا  اللـهأنـا سـعيد ألن . وهـى تعـزف بيـديأليس من الممتع أن أرجلنا تمشى. وأنا سـعيد أيضـًا  التعليق:
نشــكرك  خلقنــا. خلــق لنــا أيــدينا وأرجلنــا وأصــابعنا. أنــه صــنعنا كلنــا. اللــه قــال لنــا أن اإلنجيــلوأرجلنــا. 

  يارب ألنك صنعتنا.
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  المكعبات:مركز  �
  الطفل الستخدامه يديه. يعيأن  الهدف:

يديــه وأرجلــه. راقــبهم  الطفــل لــوا بنــاء مــا ويصــنعوه بالمكعبــات. اهــتم أن يســتخدميّ لألطفــال أن يتخ تــركا الوســيلة:
  بالتعليق.م جيدًا وساعده

ثنيـت رجلهـا علشـان تجيـب  اتريـز .. صـنع لنـا أيـدينا. اللـهأنـا رأيـت مـارك يرتـب المكعبـات بيديـه بعنايـة.  التعليق:
صـنع لنـا أرجلنـا  اللـه ،للـرف وأحضـر مكعـب يمـرقس مشـ ...صـنع لنـا أرجلنـا اللـه ،وقـع اللـيالمكعب 

  صنع لنا أيدينا. الله ،مريم استخدمت يديها لتعيد المكعبات لمكانها ...يلنمش
  
  :مركز الصور والكتب �

  واألرجل المختلفة. األيديأن يميز استخدام  الهدف:

. وكتب به صور الستخدام يلرجل رياض صوره ـيقذف الكرة  ـطفل ينط  ـ يحضر صور لطفل يجر ا الوسيلة:
  صورة آلدم وحوار. ـكتاب مقدس  ـ واألرجل أو مجالت األيدي

جـزء مـن جسـمه يضـرب  بـأي؟ مـاذا يصـنع هـذا الرجـل سـألهم مـاذا يصـنعوا؟اصـور لألطفـال ثـم ال أعـطِ  الحوار:
  .رجله"الكرة؟ "نعم بِ 

، )٣ :١٠٠مـز (يـة الـدرس مـن الكتـاب مقـدس آاألطفـال  يثـم أر  ،وهكذا مع بقية الصور أو من الكتب
 ق عليها.ثم أريهم صورة آدم وحواء وعل  

نشـكرك  ...اللـهن ايشـكر  اهـذه الصـورة آدم وحـواء يبـدوا أنهمـ فـيو  ،اللـههـم آدم وحواء هما أول ناس خلق التعليق:
جسمنا. أجزاء صنع كل  اللهصنع لنا أيدينا وأرجلنا.  اللهخلقنا.  اللهننا سعداء أن إيارب ألنك خلقتنا. 

  الرب صنعنا ونحن له"." :يقول لنا واإلنجيل

  

 
ً
  القصة:�ثانيا

  
   القصة: تمهيد

يــر خجــول ليقــف أمــام الفصــل وقــل هــذا صــديقنا "داود". داود لــه جســم ولــه أرجــل ولــه أذرع ر طفــل غاختــ
جلـس مكانـك. هـل تعرفـوا مـن خلـق اداود.  يـا اً ر إلـى كـل جـزء مـن جسـمه) شـكر وقدم وأصـابع (أِشـ وأيدي

ومــن  ،خلــق داود الــذي"الكتــاب المقــدس قــال لنــا مــن  اإلنجيــلمســك اداود؟  وأيــديجــل داود؟ مــن خلــق رِ 
  خلقنا كلنا". يالذ

  

  القصة
والحيوانـات والطيـور وبعـدما  اتخلـق النباتـ اللهالسماء واألرض وخلق الشمس والنجوم والقمر. و  اللهخلق 
  آدم وحواء (أظهر صورة آدم وحواء). ... أول ناس اللهالعالم الجميل خلق  اللهعمل 
ونحــن نســتخدم  .ة طفلــة علــى اللوحــة الوبريــة)أجســامنا (صــنع بــاترون صــور  اللــهخلقنــا أيضــًا. خلــق  اللــه
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 اللــه فــيونحــن نســتخدم رؤوســنا (ضــع صــورة الــرأس علــى البــاترون) لنفكــر وأحيانــًا نفكــر  وننحنــيجســمنا 
  وكيف صنعنا.

هــا (مــد ذراعــك فــوق رأســك) يطو تونحــن نســتخدم ذراعنــا لنمــدها و  )(ضــع صــورة األذرعصــنع أذرعنــا  اللــه
  .كبير لماما حضن يونعطونستخدمها لنمسك األشياء 

وأن نقفـز ونـذهب إلـى  يجـل علـى البـاترون) بأرجلنـا نسـتطيع أن نمشـرّ صنع أرجلنـا. (صـنع صـورة الِ  الله
  الكنيسة وبيت أصدقائنا.

صـنع أيـدينا (أضـف صـورة اليـد). فنسـتطيع أن نصـفق (صـفق بيـديك) ونحـس ونلمـس وأيضـًا بأيـدينا  الله
  نستطيع أن نساعد.

 ير إلى قدمك) فنسـتطيع أن نقـف علـى أقـدامنا. أقـدامنا تسـاعدنا أن نقـف وأن نمشـقدامنا (أشِ صنع أ الله
  وأن ننط.

  صنعنا. اللهكان مبسوط ونحن أيضًا مبسوطين ألن  ،العالم الجميل وأول ناس اللهبعد ما صنع 
نعنا. الكتـاب التمهيـد) ونحـن نعـرف مـن صـ فـيصنع "داود" (الطفـل المختـار  الذيواآلن نحن نعرف من 

  الرب صنعنا. نحن له". لنا:المقدس يقول 
  

�جاوبـالت �
� �

 
ً

   والحوار� :�اناقشةأو

  
  :صورة على حوار ـ١

  . حواءأعرض صورة آدم و     
؟ اطلــب مــن كــل طفــل أن يشــير إلــى الصــورة ويقــول أســماء أول نــاس اللــهمــن همــا أول نــاس خلقهــم     

  .اللهخلقهم 
  

  :نفسيأنا أرى  :التقليد ـ٢
ويشـير إلـى  المـرآة فـيبطول الطفل. اجعـل كـل طفـل يـرى نفسـه  ةأحضر مرآ    

  يديه ورجليه وأذرعه وقدميه.
  قدمه. ،أذنه ،أنفه ،عينه ،طلب منه أن يشير إلى فمها

  

  :ايدين اتنين ي أنا ل التقليد باألصابع:
  يدين علشان أساعد طول اليوم اأنا عندي                    
  أرتب لعبيو عمل واجبي أن علشان ـيدياأنا عندي                      
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  صــــــــوابع هنــــــــا ةعشــــــــر 
  صــــــــوابع هنــــــــا ةعشــــــــر 
     صـــــــوابع هنـــــــا ةخمســـــــ

  أضـــــــــــــــــــــــمهم كـــــــــــــــــــــــده
        

.......  

.......  

.......  

.......  
  

  ســـــــــاعد بهـــــــــم مامـــــــــاأ
  تيخــــــو إســــــاعد بهــــــم أ

  صــــوابع هنــــا ةوخمســــ
ــــــــــــــــــا.صــــــــــــــــــل أو    ي لربن
    

 
ً
  ري ـ:�النشاط�التعبيثانيا

  
  :التعلم بالعمل �

ثـم يـزين الصـورة  ،يضع كل طفل يديه على ورقة رسم ويمر بالقلم حول أصابعه وكفه فيرسـم يديـه ـ
  .... (اسم الطفل) على كل ورقة يد بأشكال تزين وأكتب

  

  :الصالة �
 اجمـع اقتراحـات  ؟أن تقولـوا لـه ننكلم ربنا. ماذا تريـدو  علشانمستعدين  احنا. للصالةد األطفال مه)

 ثم علمهم الصالة مستخدمين أيديهم هاي باألطفال لتصل . ه)وأرجلهم في التعبير عن شكرهم لل.   
  

#  
  . هـنرفع أيدينا ونقول للَّ هيا  ـ

  ... "نشكرك يارب ألنك خلقتنا            
  : ونقول هـركبنا ونسجد للَّ  عىلهيا نركع  ـ

  . نشكرك ألنك صنعت أيدينا وأرجلنا".."            
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�ـ ٧ ـ �
�DG�F��CD�0א���H�� �

�אس����=�;��S�G� �
� �

  
   :الطفل ةمساعد  هدف الدرس:�@

  عن نفسه.  ةحسن ةن صور وأن يكو  ،خلقه وخلق له حواسه الخمس اللهأن يعرف أن  ـ    
  ه خالقه.عن نفسه واالمتنان لل  ىبالرضأن يشعر  ـ    
  خلقه وخلق حواسه الخمس. الذي اللهشكر  أن يتدرب على ـ    

 

  أن:بد أن كل طفل يستطيع  نهاية الدرس ال في  دف:الهالوصول إلى �@

  ط من أنشطة الدرس.انش فييستخدم واحده من حواسه على األقل  ـ    
  .يسمع آية الدرس ـ    

 فـيمـن خـالل مالمـح وجهـه ومشـاركته  ..." صـغيرتانِ  عينـانِ  لـييظهـر اسـتمتاعه بتـرنيم ترنيمـة " ـ
  الترنيم.

  سأل عن ذلك.ا يُ يشير إلى عينيه وأذنه وفمه عندم ـ    
  ألنه خلقه. اللهأو مع بقية األطفال ليشكر  بمفرده ييصل  ـ    

  

� اآلية:�@ �
� ��   ).�١٠٠:�٣#�(��"�� �! ���،��S�o�9]� �n[�-�-�Sא�"�

  

    الشاهد:�@
  .)١٩ :١٩مت  ( ،)١٥ ـ ١٣ :١٣٩مز  ( ،)١تك (    
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  كـدرسـد لـاستع
  

  اعرف درسك: �
 .أعظم الوصايا ثانيوقال عنها الرب يسوع أنها  ،لموسى اللهة أعطاها تحب قريبك كنفسك" هذه الوصي"

ولكــن أن نعــرف أننـــا  ،اً نـــه مــن المهــم أن نحــب بعضــنا بعضــإوبــولس قــال أنهــا فيهــا يــتم كــل النــاموس. 
ننـا محبوبـون. إيريـد ألوالده أن يختبـروا هـذا الشـعور.  اللـهو  .بالجـدارةمـن شـعورنا ذلك أما يزيد  ،نو محبوب

أنــه  إالّ ه فصــلنا عنـت التـي خطايانـابســبب  م ألنـه يحبنــا ويريـد لنـا األفضــل. وبـالرغم مــن عـدم اسـتحقاقنانعـ
 فــي ةجديــد واســتحقاقاتمحبتــه يحمــل مســئوليتنا ويهــتم بنــا فيقــدم لنــا الفــداء والخــالص والحيــاة الجديــدة  فــي

  لهم.حتى أنه يموت من أج ،لهم أهميتهم الله ذهن فيالمسيح يسوع. إن الناس 
ولكـن األهـم  ،بدقة وروعة فائقـة اللهمعرفتنا أن أجسادنا خلقها ل واالنبهارأننا نشعر باإلعجاب  من رغمالب

  .والجدارة ىبالرضيحبنا لنشعر  اللهأن ندرك حقيقة أن 
 ءونقطـة البـد ،أوالً بـد أن نرضـى عـن أنفسـنا  جيـدة عـن نفسـه ال ةن صـور ساعد الطفـل علـى أن يكـو ن لكي

  لنا. اللهإدراك محبة  ىهلذلك 
  

  ؟ لماذا هذا الدرس �
كلهــا مبــادئ  ،اإلحســاس باألشــياء ومالحظــة عناصــر البيئــة والــوعي بالمنبهــات التــي ترســلها لنــا الحــواس

  . ذكاء والقدرات العقلية عند الطفلهامة لنمو ال
فهــذا  ،رك بهــا العــالمخلــق لــه كــل هــذه األشــياء فيــه لكــي يســتمتع بهــا ويــد اللــهكــذلك فــإن وعــي الطفــل بــأن 

مـن خلقـه للطبيعـة  ىبنـا ال يتـأت اللـهعنايـة  علـى. فالـدليل األول هوشـكر  اللـهيدفعه خطوة في طريق محبـة 
. غيـر المنظـور اللـهالطفـل لكـي يـدرك  ىلـد ةوسـلموهذا هـو أقـرب األدلـة الم ،فقط بل من خلقه ألجسامنا

وأن نطلب منه أن ينسـب كـل شـيء  ،خالقه اللهفته بمعرفة الطفل لنفسه ومعر  علىففي هذا الدرس نركز 
 هإلى  اهب وٕاحساس وحواسه من مو لديه للالل .  

وفيه تجميع لعناصر اإلحساس المختلفة من رؤية وسمع وحركـة  ،ذات الطفل علىهذا الدرس فيه تركيز 
ادف عـامي لهـا ولكن الصعوبة تنشـأ مـن عـدم إدراك الطفـل لكلمـة حـواس وعـدم وجـود مـر  .. الخ.. ولمس

  ل (عينــــــــي وأذنــــــــي ويــــــــدي فيحســــــــن طــــــــوال الــــــــدرس تجنبهــــــــا طــــــــوال الــــــــدرس واســــــــتبدالها بجملــــــــة مثــــــــ
هـذا هـو أسـلوبه من التكرار بـل يعتبـر  ويفيدنا في هذا أن الطفل في هذه المرحلة ال يملّ  .)الخ ... وفمي

  .المفضل في التعبير
   

  :الفصل فيالطفل  �
  .تربية كنسيةى سم عن هذا المكان المُ  انطباعاً اسه تعطيه حينما يدخل الطفل إلى الفصل فإن حو   
  ؟مرتبة ونظيفة أم مزدحمة وهو يسمع صوت حلو ومريح أم زعيق وصخب ةفهل يرى غرف �  

  ؟به بارد واالهتمامبه أم هو مهمل  الشخصيالحار  باالهتمامهل يشعر  �  
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  فة؟ملون؟ هل النوافذ نظيهو لطفل؟ هل احجم لهل األثاث مناسب  �  

  ؟مستوى نظر الطفل فيهل الصور  �  

  ؟!هذا الفصل فيبما تشعر  �  
  

  درسـرض الـع
  

 
ً

  اراكز�التعليمية�:�أو

  

  األلعاب:مركز  �
  .أداة حاسة الشم هىأن يميز أن األنف  :الهدف

ــ ةشــيكوالت :زة يعرفهــا الطفــلّيــمحضــر بعــض األشــياء لهــا رائحــة مُ ا :الوســيلة ـــ جبنــة  ـ ـــ ثــوم ـ ـــ بصــل ـ ـــ بون صــاـ ـ
  كولونيا.

  تضعه أمامه ويحاول أن يعرف ما هو. الذييغمض الطفل عينيه ويشم 

  ؟كيف عرفت ـ  :الحوار

  .؟ أنوفناماذا نستخدم لنشم ـ
  صنع (خلق) أنوفنا. الله. أخبرنا اإلنجيل أن أنفها "سارة" اللهأعطى  :التعليق

  

  :مركز الموسيقى �
  .معأداة الس هىأن يميز أن األذن  :الهدف

كلب  ـحمار  ـأجراس  ـحضر كاسيت وشرائط ألصوات يحاول الطفل أن يتعرف عليها (صوت ريح ا :الوسيلة
 نمـلِ  واعرفـتأن ي ن...). أو قلد لهم هـذه األصـوات وهـم يحـاولو ي طفل يبك ـيضحك  ـ يشخص يغن ـ

  هذا الصوت؟

  ؟عضو فينا سمعنا هذه األصوات بأي  :الحوار

 نشــكرك يــارب ألنــك خلقــت لنــا  ... ا آذان لــذا نحــن نســمع األصــوات. الــرب هــو صــانعناخلــق لنــ اللــه  :التعليــق
  آذان.
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ً
  القصة:�ثانيا

  :القصةتمهيد 
 ـ"الفـم  ـ"(العـين خارجـًا واحـتفظ بـالمالمح أو قـرص مـن الصلصـال ضع صورة وجـه علـى اللوحـة الوبريـة 

م عليها وجه ناقص المالمح وتضيف المالمـح األذن) لتستعملها أثناء الدرس (يمكن استخدام سبورة وترس
  أثناء الدرس).

... ولكـن بعـض األجـزاء مـن وجهـه ناقصـة واإلنجيـل سـوف يخبرنـا عـن هـذه األجـزاء  هذه صورة صـديقنا
  الناقصة.

  القصة�
ر إلــى صــورة الوجــه) كــل واحــد وجهــه صــنع وجوهنــا (أِشــ اللــهكــل العــالم. وهــو خلــق النــاس.  اللــهخلــق 

أن  اللــهصــنع عيوننـا (ضـع العيــون للصـورة أو ارســمها) وبعيوننـا أراد  اللـهيحبنـا كلنــا.  اللــهمختلـف ولكـن 
  نرى كل األشياء الجميلة التي صنعها فنرى األلوان واألشكال ونرى بعضنا البعض.

لعالم. أن نسمع كل األصوات في هذا ا اللهع األذن للصورة أو ارسمها) لنسمع. أراد ضصنع آذاننا ( الله
  . والهواء العابر. والناس وهى تتكلم وترنم.يالطيور تغن

  أن نشم الورد الجميل والهواء النظيف. اللهصنع أنوفنا أيضًا (ضع األنف أو ارسمها) يريدنا  الله  
ا أن نذوق الطعـام الجيـد والحلـو وأن نسـتخدم فمنـ اللهصنع أفواهنا أيضًا (ضع الفم أو ارسمه) يريدنا  الله

  في الكالم والترنيم.
ونحــس بــالهواء ونحضــن  ،رفــع يــديك) لــنحس الشــمس الدافئــة والميــاه البــاردةاصــنع لنــا جلــدنا وأيــدينا ( اللــه

  بابا وماما.
  (ضع صورة آدم وحواء أمام األطفال).  

شـمها ر إليهـا) وهـى تر إلى حواء) حـواء معهـا زهـرة (أِشـ. آدم وحواء. (أشِ اللههذه صورة أول ناس خلقهم 
ر إلـى ف حتى تستطيع أن تشم. آدم يالعب كلب (أِشـصنع الناس لها أن الله.. (دع األطفال تجيب) . بـ

. حتى نستطيع أن نحس (دع األطفال تجاوب). العصافير فـوق .. أعطانا اللهالكلب) الكلب شعره ناعم 
صــنع النــاس لهــم (آذان) حتــى  هاللــوآدم وحــواء يســتطيعوا أن يســمعوهم.  ير إليهــا) وهــى تغنــالشــجرة (أِشــ

 اللــه. اللــهأن يــروا كــل األشــياء الجميلــة التــي صــنعها  نتســتطيع أن تســمع التــرانيم. آدم وحــواء يســتطيعو 
  أن يروا. نأعطى الناس (عيون) حتى يستطيعو 

  

  جاوبـالت
� �

 
ً

  :�اناقشة�والحوارأو

  : صورة علىحوار 
 هحينـ فـي كـالً  الفـم) ـ"األذن  ـ"جـزاء الناقصـة (العـين لـه األ يكل طفل صورة لوجه نـاقص ونعطـ ينعط ـ

  كل طفل عن حواسه. لأسااألطفال من هذا العمل.  ينتهيليضيفها إلى الوجه وحتى 
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  .هذا فمك فيما تستخدمه؟ آلكل وأتذوق األكل ـ  
  . وهكذا مع باقية الحواس.ماذا تحب أن تتذوق؟.. ـ  

  

  :نفسيأنا أرى  :التقليد
طلب منـه أن يشـير إلـى عينيـه اه و يرى نفسضع مرايا ل

. يمكـــــــن أن يقـــــــارن نفســـــــه مـــــــع بعـــــــض وأذنـــــــه وفمـــــــه
وأذن  نفــه مــع الفيــلألتبــرز حواســه فيقــارن  ،الحيوانــات

  . الفار وفم األسد وسيد قشطة
  

:
ً
  ري ـالنشاط�التعبي�ثانيا

  :التعلم بالعمل �
   :صورة ظلية يعند ـ أ

لهــا، وعلــى الجانــب اآلخــر مــن الطفــل  ةة المقابلــالجهــ فــيثبــت ورقــة ســوداء مقابــل الحــائط. ضــع الطفلــة 
أبـيض ثـم قصـه. ضـع  بطباشـيرنحوه. عندما يظهر ظـل الطفـل بوضـوح علـى الورقـة، حـدده  ةصوب لمب

  أنا". ي"كتاب فيورقة بيضاء على هذا الشكل وضعه 
  :اصنع وردة ـ ب

ورق لونــــه أخضــــر  ـ""""ورق رســــم  :المــــواد المطلوبــــة ـ""""
  .صمغ ـغامق 

  .رعط مُ  ـ يابر سا ـقطعة قطن  ـان ورق تواليت ألو   
ـــــل الحصـــــة ـ""""" ـــــورق  اصـــــنع ،قب ـــــوردة مـــــن ال ســـــاق ال

أعـط كـل طفـل . سـم ١٠سـم وطـول  ٢األخضر. قطع مناديـل الـورق أو ورق تواليـت إلـى شـرائح بعـرض 
ق ويلصــقه ثــم رشــه برائحــة الــور  مــن القطــن فــوق الســاق ثــم يكــرمش رةســاق الــوردة ليلصــقه ثــم يلصــق كــ

  .فيأن يصنع ل اللهه فوقها كتب لاو  سبراي.اإل
  
  #                              :ترنيمة باإلشارة :صالةال �

  هـاللَّ u تشوف ـنتان ـندي عنيـع
  داه ــِ ع نـن تسمـن اتنيـيوودن

  اهـضمل ِر ـن تعـيـن اتنـدييوا
  ي وياهـمشـن تـورجلu اتني

  اــربنـه لـلـب كـوالقل
  ياةـول الحـه طـأحب
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  الطفل: ةمساعد  الدرس:هدف �@

  ن مشاعره.قدرته على التعبير ع خالقه وخاصةً  اللهأن يعرف أن  ـ
  ن صورة حسنة عن نفسه.عن نفسه ويكو  ىبالرضأن يشعر  ـ    
  عن مشاعره. اللهث مع ب على التحد أن يتدر  ـ    

  

  :بد أن كل طفل يستطيع أن الدرس ال نهاية في الهدف:الوصول إلى �@

   .يقول آية الدرس ـ    
ــيُ حينمــا  ،خــائفين ـ""غاضــبين  ـ""حزانــى  ـ""فــرحين  :يميــز صــور أشــخاص ـ""    ب منــه ذلــك خــاللطَل

  األنشطة.   
  خائف. ـحزين  ـأنه سعيد  اللهأن داود كان يخبر  عرفي ـ    
  عن مشاعره. اللهحدث بمفرده أو مع الخادم ليُ  ييصل  ـ    

  .ر دون خجل عن شعوره، فيقول: أنا فرحان أو أنا خائفعب يُ  ـ
  

�    :ةــاآلي�@ �
� �� �"-�S�،�� �n[�-�S�o�9]א�����١٠٠�:٣#�("���� �! (.  

  

   :الشاهد�@

  .)٤ ـ ٣: ٥٦مز ( )،١٥، ١٤، ٩: ١٣مز ( )،٢٣مز ( )،١٨، ١٣ ـ ١١: ١٦صم  ١(    

  

   :الترنيمة�@

  .نك تبتسم)إ(مش حاجة صعبة     
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  كـدرسـد لـاستع
  

    :تفسير اإلنجيل �

لذلك علينا أن نعي  . وهو يريدنا أن نعيش في ملء إنسانيتنا،اللهعر جزء من كياننا الذي خلقه إن المشا
  .حزن، ولما يتضمنه كل واحد منها هذه المشاعر سواء كانت حب أو غضب أو خوف أو

   
  .. . وهذا يعني أن

  .نصارح أنفسنا بما نشعر به بكل وضوح وبدون خزي ـ    

  .مسببات هذا الشعور وبال مداراة نعرف جيداً  ـ    

ه ســواء بــالكالم أن تعبيــرات   ربين منــا بمــا نشــعر األقــل لألقــ علــى، ونفصــح نجيــد التعبيــر لمــن حولنــا ـ""      
  . الوجه

   .بما نحتاجه بدون تعالي نعترف ـ    
   .انفعالنا حتى يسير في مجراه السوي مبتعدين عن العصبية والعواطف الهوجاء نضبط ـ    

 . حتـــى ال يختـــزن كطاقـــة مكبوتـــة فـــيحينـــه أي مـــرتبط بالمجـــال المســـبب لـــهاالنفعـــال فـــي  يخـــرج ـ"""    
فـــي كمـــال  نموذجـــاً  عـــدّ ن الســـيد المســـيح يُ إ .غيـــر المســـبب لـــهخـــر آور ثـــم ينفلـــت فـــي مجـــال الالشـــع

إنســانيته حــين جاشــت فــي نفســه كــل مشــاعرنا وعبــر عنهــا بوضــوح فــي مواقــف كثيــرة منهــا عنــد قبــر 
  . وعند طرد الباعة من الهيكل ،يوفي جثسيمان ،لعازر

 فــي تتضــحفنجــد شخصــية داود  ،ريقــه روحيــةكــذلك داود الــذي أجــاد التعبيــر عــن نفســه بوضــوح ولكــن بط
 وجنــدي كراعــي ،عــن مشــاعره واختبــارات حياتــه المختلفــة اللــهحــدث فيهــا يُ  هقــدمها كعبــادة للــ التــيمزاميــره 

، غضـــب، خـــوف، ذنـــب، اكتفـــاءوملـــك. ومشـــاعره مـــن حـــب، وفـــرح، وشـــكر، وســـالم،  يوهـــارب وخـــاط
إنــه مــن المــريح لنــا أن نعــرف أن شــخص آخــر ، عنهــا اللــهث كــل هــذه المشــاعر حــد  شــجاعة.، اضــطراب

تكـــون  الصـــالة. قـــد ال فـــيه ولكـــن مـــا أجمـــل أن نـــتعلم مـــن داود أن نقـــدم مشـــاعرنا للـــ ،يشـــعر بمـــا نشـــعر
ر بـــه مـــن ُمـــر مـــا نَ قـــد ويفهـــم مشـــاعرنا ويُ  يفهمهـــا تمامـــًا مثلهـــا اللـــهمســـتوى المزاميـــر ولكـــن  فـــيصـــلواتنا 
  .انفعاالت

  
  ؟لماذا هذا الدرس �

. قــد ينــتج ذلــك بســبب فــإن الــبعض مــنهم يــرفض بعضــًا منهــا يمــر بنفســية الطفــل العديــد مــن المشــاعر إذ
نشـئ نوعـًا مـن الكبـت لـدى ، ممـا يُ بعض المشاعر أنها ال تصح أن تظهرينظر إلى  يسلوب التربية الذأ

  .ه، مع عدم الرضى عن نفسه بسببهاما يحس ب ةالطفل بتخبئ
ــذلك مــن المطلــوب أن نوصــل لــه ســها الجميــع وال ذنــب لإلنســان أن المشــاعر هــى ظــواهر إنســانية يح :ل

  .معها، لذا فعليه إعالنها والتعامل فيها
   عر اإليجابية مثل الفرح والسعادةز فيه المشامن المطلوب أيضًا أن نحف.  
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  !؟للكنيسةعند وصول األطفال إلى الفصل. هل تساعد كل طفل أن يشعر بالسعادة أنه أتى   
  .ت اليوم"ينك جإزيك يا مارك أنا سعيد ا" باسمهأنه مهم عندك؟ هل تقول لكل طفل هل تشعره   

  

  
  درسـرض الـع

  
 
ً

  اراكز�التعليمية:�أو

  

  :الصور والكتبمركز  �
أن يميـز الطفـل بـين مشـاعر الفـرح والحـزن والخـوف والغضـب وأن يـتعلم أن  :الهدف

  .يعبر قائًال أنا "فرحان" "زعالن" "خايف" "غضبان"

 ـ"""الخـــائف  ـ"""الحـــزين  ـ"""أحضـــر صـــور وكتـــب بهـــا أشـــخاص مـــنهم الســـعيد  :الوســـيلة
   .الغاضب

 وعلمهـم األشـخاص فيهـا تحدث مع األطفـال عـن هـذه الصـور وكيـف يشـعر  :الحوار
غاضـــب  ـ"""خـــائف (خـــايف)  ـ"""حـــزين (زعـــالن)  ـ"""كلمـــات ســـعيد (فرحـــان) 

  .(غضبان)

  د أحد تلعب معه.ربما لم تج ؟تشعر بالحزن. لماذا ةنظر هذه الفتاا ـ  
هـو و نعـم. إنـه يشـعر بـالفرح وربمـا يقـول  ؟هـل يبـدو داود سـعيداً  ـ"داود يـرنم ويلعـب علـى المزمـار  ـ   

  ." أنا فرحان ـأنا أشعر بالفرح  يارب أنا أحبك."  :يرنم

  يعرف ما نشعر به. اللههو صنعنا.  اللهقال لنا اإلنجيل أن  :التعليق

 هيمكننا أن نسأل  ،ف أو الغضبا نشعر بالحزن أو الخو لمأن يساعدنا لنشعر بمشاعر أحسن. الل  
 

  :مركز المكعبات �
أن يميـــــــز المشـــــــاعر المختلفـــــــة وســـــــبب  :الهـــــــدف

  حدوثها.

مكعبــــات خشــــبية أو  :حضــــر لألطفــــالا :الوســــيلة
حيوانات  ـصور أشخاص  ــكرتون كبيرة 

وعربــــــــات خشــــــــبية أو كرتــــــــون. يلعــــــــب 
  .ةاألطفال بحري

أخذ طفل مكعبات بعيـدًا عـن اآلخـرين  إذا :الحوار
تحـــدث عــــن  ...أو هـــدم مـــا صــــنعه آخـــر

  مشاعر الغضب بعد وقوع الحادث.
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 فــيبعــض األحيــان بعــض األصــدقاء  فــينا وحينمــا نلعــب معهــم نشــعر بســرور ولكــن ءننــا لنــا أصــدقاإ :التعليــق
ـــ ـــا نشـــعر بالضـــيق والغضـــب مثلمـــا حـــدث اليـــوم لم حينمـــا نشـــعر  المكعبـــات. تهـــدمتاا لعـــبهم يجعلونن

. فهـو يحبنـا "صـنعنا ونحـن لـه اللـه: "أن يساعدنا لنصبح هادئين. آية الـدرس تقـول اللهبالغضب نسأل 
  ويعرف ما نشعر به.

  

  :مركز الموسيقى �
  عن مشاعرنا. وأن يعبر عن مشاعره بالترنيم. اللهأن يعرف أننا نستطيع أن نخبر  :الهدف

  .وشرائط ترانيم ريكوردر ـآالت إيقاعية  :الوسيلة

آلــة إيقاعيــة أو  اســتخدامالموســيقى مــع الحركــة أحســن وســيلة للطفــل ليعبــر عــن مشــاعره. فنــرنم مــع  ـ""
  يسمع األطفال ترنيمة مسجلة.

عــن رجــل اســمه داود. وداود  يإننــا نشــعر بســعادة اآلن ولــذا نــرنم ترنيمــة ســعيدة. اإلنجيــل يحكــ :الحــوار والتعليــق
بمـا نشـعر بـه ألن  اللـهداخلـه. ونحـن أيضـًا نسـتطيع أن نخبـر  فـيعر بـه ه مـا يشـكان يرنم ليقـول للـ

  هو صنعنا. الله

  

  :مركز العائلة �
  أن يعرف أنه عنده القدرة على الشعور بالسعادة والحزن والخوف والغضب. الهدف:

  .ألعاب حجرة نوم ـحضر عرائس وألعاب مطبخ وأدواته ا :الوسيلة

  المنزل. نأنهم يطبخون أو ينظفو  نلو يلعب األطفال بالعرائس ويمث
  بالفرح. ـا يحبنا أحد بما نشعر؟ بالسعادة ما تحبك وتعتنى بك مثلما تعتنين بعروستك. لم ا) م(ساره الحوار:

  .لو ماما تركتك وحدك وخرجت بما تشعر؟ بالخوف ـ
ــ اللــه :التعليــق ــهطلــب مــن ابــالخوف ا تشــعر خلقنــا هكــذا نســتطيع أن نشــعر بــالفرح ونشــعر بــالخوف. ولمأن  الل

  يساعدك لتشعر بالفرح.

  

 
ً
  القصة:�ثانيا

  :القصة تمهيد
  ضع على السبورة صورة كبير لداود وهو يرنم.  

وتـرانيم  أغـانيلكـم عـن  يلنـا عـن داود. سـوف أحكـ يهذه صورة داود يرنم ويلعب بالقيثارة واإلنجيـل يحكـ
  رنمها وهو يلعب بالقيثارة. التيداود 

  
  القصة

للغــنم. وكــان داود يرعــى ويراقــب خــراف أبــوه. وكــان يســاعدهم ليجــدوا  يكــان داود صــغيرًا كــان راعــا لّمــ
  الحشائش الجيدة ليأكلوها والماء البارد ليشربوا. كان داود يرعى ويهتم جيدًا بخرافه.
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وكــان داود يحــب الموســيقى وكــان عنــده مزمــار. تــم تــم. دن دن. وهكــذا كــان داود يلعــب علــى المزمــار. 
  ن يأخذ معه المزمار وهو يراقب ويرعى خرافه وكان يؤلف بنفسه الترانيم وهو يشاهد خرافه.وكا

 هترانيم ويخبر  ةعدف ولما كبر داود وأصبح رجًال، كان قد ألةفـي ترانيمـه بكـل مـا يشـعر بـه. ففـي مـر  الل 
ــشــعر أنــه  ني وهــو يســاعدني ) فــرنم ترنيمــة تقــول "الــرب يحبنــي ويرعــانــك ســعيدإد بوجهــك ســعيد جــدًا (قّل

  .)٢٣ألعمل األشياء الحسنة" (مز
سـوف يسـاعدني  اللـهو  اللهيحبني وأنا أحب  الله) فرنم وقال "نك خائفإد مرة شعر داود بالخوف (قلّ  فيو 

  .)٤ ـ ٣ :٥٦ويعتني بي فال أخاف" (مز 
ولكـن أنـت  اللـهزن يـا ) فرنم ترنيمة تقول "أنا أشـعر بحـنك حزينإل مرة أخرى شعر داود بالحزن (مث  فيو 

  .)١٥ ،١٤ ،٩ :٣١تعتني بي" (مز  تحبني وأنت سوف
ه بمـا يشـعر عرف بما شعر داود. وداود سعيد ألن يستطيع أن يقـول للـ اللهو  .يسمع لترانيم داود اللهكان 
  به.

  

�جاوبـالت �
� �

 
ً

  :�اناقشة�والحوارأو

  
  حوار بالصور: 

  .وحزيناألسئلة صورة وجه سعيد في  ستخدما ����
  بعض األحيان كان داود سعيدًا. فينظروا إلى هذا الوجه أنه وجه سعيد. اظهر الوجه السعيد. ا ـ  
كــل  اجعــلهــل تســتطيع أن تجعــل وجهــك ســعيدًا؟ ( ����

  .األطفال تبتسم)
عداء؟ (اســـــمع تجعلنـــــا ُســـــ التـــــياألشـــــياء  هـــــىمـــــا  ����

  .إجابات األطفال)
  .)اللهقال له داود أنه سعيد؟ ( الذيمن  ����

كرر نفس األسئلة مع الوجه الحزين أو الغاضـب  ـــ
  أو الخائف.

  
  يأنا أرى نفس :التقليد

وهـــــــم  ةمـــــــرآ فـــــــيأنفســـــــهم  ندع األطفـــــــال يـــــــرو 
  يبتسمون.
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ً
  ري ـ:�النشاط�التعبيثانيا

  

   :سعيد وحزين التعلم بالعمل: �

طبــــق مــــن الـــورق وجــــه حــــزين ومــــن الجهــــة  علــــىارســـم 
ـــال ب ـــوط األخـــرى وجـــه فرحـــان ويلصـــق األطف عـــض الخي

يـــد مـــن الكـــارتون أو  علـــىثبـــت لتكـــون مثـــل الشـــعر ثـــم ت
  .الخشب

   
  ؟ حزين؟ هل يمكن أن تكون سعيداً  نتَ هل أ

اصنع الوجه الذي في الشكل واجعل الطفل يلبسه في اتجاه الوجه الحزين ثـم 
   .االتجاه السعيد علىأن يعكسه  هاطلب من

 

  :الصالة �
  

  :قبل الصالة حوار                           
  

#  
  زن ـكل مرة نشعر بالسعادة والفرح أو الح يف

  ه ع[ نشعر به ـوف، نستطيع أن نقول للَّ ـب أو الخـأو الغض
  ـزين. ان. أنه حـه فرحـه أنـرى أن يقول للَّ ـن يـم [ماً مثل[ فعل داودـت

  مساعدتك.ـها بـب يـأو اجعله يصلِّ  ،بها ـي؟ اسمع إجابات الطفل وصلِّ ماذا ستقول له
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ه(�

َّ
  ينادي�صموئيل)�الل

  
  الطفل: ةمساعد الدرس:هدف �@

  .وأنه يعرف اسمه اً شخصي اً اهتماميهتم به  اللهأن يعرف أن  ـ    
  يعرف اسمه. اللهاسمه ألن بِ  باالعتزازأن يشعر  ـ    
  .اللهسعد يدة تُ اسمه بصفات ج اقتران علىأن يتدرب  ـ    

  
  أن:بد أن كل طفل يستطيع  نهاية الدرس ال في الهدف:الوصول إلى �@

  يعرف اسمه. اللهيقول بفرح أن  ـ 
  اسمه.يختار صفات جميلة ليقرنها بِ  ـ    
  يقول اسمه ويشير إليه في الرسم باعتزاز. ـ    
  "عبدك سامع. م يارب فإنتكلّ "د صموئيل ويقول: قل يُ  ـ    

  
      :يةاآل�@

    "
�
������4������I+-�دE�������.�X��
�.)٤٣�:�١ش�(]"�=�����" �
� �� �� �� �
   :الشاهد�@

   )،١٥ :٦٥، ٢ :٢٦ش (إ )،١٧ :٢رؤ (    
  .)٣ :١٠يو (    

  

  

�0��0
��F#(\���א�CD :ثالثةالوحدة ال�  
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  كـدرسـد لـاستع
  

   تفسير الشاهد: �

 هــو اللــهأي أن  .الشخصــية جــوهر علــى. واالســم يــدل بنفســه لكثيــر مــن رجالــه أســماءهم اللــه ىلقــد أعطــ
فــي ســمات الطبــاع والميــول لكــل تقاطيعــه الخاصــة، المتميــزة عــن غيــره، فــي مالمــح الوجــه و  ىالــذي أعطــ
اإلنســان أن  علــى. وال ينبغــي والــذي عليــه أن يكتشــفه هد بــه صــاحب. هــذا هــو االســم الــذي يتفــر والمواهــب

تركــز جهودهــا الفخــاري ولكــن يكفيهــا أن  علــىيتســاءل لمــاذا خلقنــي بهــذا االســم فلــيس لآلنيــة أن تتــذمر 
ولـم يختـاره  اسـمه،عـن  ن كـان اإلنسـان لـيس مسـئوالً إفـ .هكـذا اللـهلتكتشف الكرامة التي مـن أجلهـا خلقهـا 

أخذه ولكـن فـي كيفيـة لنفسه، ولكن عليه أن يجعل من هذا االسم مدعاة شرف، فنحن لسنا مخيرين فيما ن
  . استعمالنا له

ــنــه يُ إ) ٣: ١٠اســـمه الخــاص ( يــوقطيعــه بِ كــل حمــل فــي  علـــىزال الراعــي الصــالح ينــادي  ومــا ح لـــه لم
ه علّـلالتي ال يسـمعها سـواه،  ،هلهمسات راعي تاً نصِ مُ د به ويظل اإلنسان ز ويشير له بما يتفرّ ميّ المُ  جوهرهب

  . ق بإتقان ما دعاه بهحق ويُ  اللهبه اه فيوم يكتشف من هو ويقبل بفرح ما سمّ  يوماً 
أبنـائهم أسـماء مـن عنـدياتهم،  علـىربين، حـين يطلقـون بعـض اآلبـاء والُمـ هذا عكس ما يخطئ فيه أحياناً 

ة، أو لعلهــا نتيجــة عمــل ســيء لعلهــا أســماء ســاخرة وال يــدرون أنهــا تتــرك فــي نفــوس هــؤالء عاهــات دائمــ
فـيهم، أو رغبـة مـنهم فـي مطالبـة هـؤالء بمـا يتمنـون  يءه األبناء فيثبتون بدون قصد هذا االتجـاه السـاقترف

اإلنســان، حتــى  علــىوتســتمر لعبــة األســماء الزائفــة التــي يطلقهــا النــاس  .ناســين إمكــانيتهم الفعليــةمــنهم مت
  . ف ويرغب بصدق في خلع هذه األقنعةيكتشف هذا اإلنسان الخداع ويمل هذا الزي

دع به مـن أسـماء، أطلقهـا . بما خُ .. قليالً .عمر كله حين ينسلخ اإلنسان قليالً إن هذا هو موضوع جهاد ال
، أن االســـم حرفـــاً  ... نفســـه أو ســـمونه بهـــا اآلخـــرون ليعـــيش اســـمه الحقيقـــي ويـــتلمس حروفـــه حرفـــاً  علـــى

 ى نهائيـاً الـذي سـيتجلّ  يعلـأي جـوهر كيانـه الف هصاحب اته البيضاء والذي ال يعرفه إال صَ حَ  علىالمكتوب 
  )١٧: ٢رؤفي األبدية (

  

  عرف تالميذك:ا �
كــم الفــرص و إحساســه بــالقبول فــي هــذه الجماعــة  ىمــد علــىف انتمــاء الشــخص لجماعــة أو مكــان يتوقــ

ب فــي اهتمامــك بــه فلــن يرغــكــذا الطفــل إن لــم تشــعره بــالقبول و . هكــانالمتاحــة لــه للمشــاركة فــي هــذا الم
سـعادتك و ترحابـك بالطفـل ظهـر بـد أن تُ  ال االهتمـام،. مـن بـاب الفصـل يبـدأ المكان وال في الحضور إليـه

دانيــال يــدعو النبــي العظــيم  اللــهلقــد كــان  مبالغــة،. ال تتعجــب فهــذه ليســت حبوبــكشــعره أنــه م.. وتُ . للقائــه
  .)�١٠:�١١�،١٩ل�(دאPX…" -��:�א���7tא�[��kل�������دא�PX=����ل���Uو"المحبوب" “

  فطفلـــك شـــخص لـــه اســـم خـــاص تـــدعوه بـــه  .اســـمهظهـــر اهتمامـــك بالطفـــل هـــو أن تـــدعوه بِ تُ أول شـــيء 
 ... .. الشـقي. .. اللي البس أزرق. .. الطويل. أنتَ ة مثل أن تناديه (ختلففال يصح أن تدعوه بنعوت م

وبـذلك  .سـمهاحساسه بخصوصيته المتمثلة في إ زه و نك بذلك تنكر عليه تميّ إميات). ما إلى ذلك من مسو 



- ٧٣ - 
 

 طفـــل لمكـــان ال يعـــرف فيـــه أحـــداً فكيـــف ينتمـــي هـــذا ال ... شـــعر الطفـــل بأهميتـــه وخصوصـــيته عنـــدكال ي
  . اسمه
" "ال صـموئيل .صـموئيللـك هاهنـا يـا ايليـا" " مـا" اسـمهإال بِ  . أو يدعو أحداً .. لم يكن ينادي أحداً  اللهإن 

فـــه الخاصـــة يـــدعو خرا ...الراعـــي الصـــالح بأنـــه " فَ ِصـــ." حتـــى أن الســـيد المســـيح وُ .. تقتـــرب يـــا موســـى
  .)٣: ١٠" (يوحنابأسماء

  
  ؟لماذا هذا الدرس �

الطفـل  يمجتمـع ال يعطـ فـيسـيما  وال ،إذا قـارن نفسـه بالكبـار ،يـا العمالقـةدن فـيقد يشعر الطفل أنه قزم 
  .منا أن نبرز له قيمته أمام عينيهلذلك يحتاج  .كامل حقوقه كإنسان

  .اللهسمه) أمام ايمثلها  يية (التعرفه بمكانته الشخصفمن ناحية نُ   
  .ية أخرى نعرفه هذه المكانة لديناومن ناح  

قــد يكــون أحــد قــد  ،، ونقرنهــا بألقــاب إيجابيــة تمســح ألقابــًا ســلبية وصــفات ســيئةهويتــهعـــلينا أن نثبــت لــه 
  .ألصقها به

  

  درسـرض الـع
  

 
ً

  اراكز�التعليمية:�أو

  

  :مركز األلعاب �
  .أن يعرف أن لكل طفل اسم يميزه الهدف:

  .سمىا حفظالعبة  الوسيلة:

منتصــف الــدائرة  فــييختــار طفــل يقــف ثــم  ،دائــرة ويقــول كــل طفــل اســمه فــييجلــس مجموعــة األطفــال 
ثـم يحـاول أن  ،لطفـل عينـاهأو يخـرج طفـل مـن الـدائرة ويفـتح ا مكـانهمثم يبدل طفـالن  ،وتغمض عيناه

  خرج. الذيأو يعرف اسم الطفل  امكانهمرا ن غيّ ياللذ ييقول اسم

يسـألوا عنـك  ،وا عليـكأن يناد ناسمك فيستطيعو  ك وأن يعرفوا هم أيضاً ئجميل أن تعرف أسماء أصدقا التعليق:
  ..التليفون. في

���I���u"د�-+����اإلنجيــل.  فــي واحــد فينــا ويحــب أســامينا ويقــول لنــا كــل أيضــًا يعــرف اســم اللــه"��X��.�

�=".  
  

  :مركز األلعاب �
  .أن يعرف أهمية أن يكون له اسم (استعمال االسم) الهدف:

  ذ األوامر.لعبة نف   الوسيلة:
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يســمع اســمه قبــل األمــر عليــه تنفيــذه.  الــذياســم الطفــل والطفــل ا مســبوقة بِ ذهأوامــر للطفــل لينفــ أعــطِ 
 ـمنـى رفع يدك اليُ اينفذ واألمر المسبوق بكلنا ينفذه كل األطفال. أمثلة: مينا  بدون اسم ال الذياألمر 
بــدأ بــبطء ثــم ا.. . نــام ـ""قــف  ـ""لمــس أنفــك ا ـ""لمــس عينيــك ا ـ""ضــع يــدك علــى رجلــك الشــمال  ســامي

  بسرعة.
  يناديك بابا أو ماما فتعرف ماذا يريدون منك؟ ـك ؤ جميل أن يكون لك اسم يناديك به أصدقا  ليق:التع

  .اسمهبِ على طفل  ىناد اللهقصة اليوم  فييعرف أسامينا. و  اللهكذلك 
  

  :مركز العائلة �
  .اسمهبِ  باالعتزازأن يعرف أن والديه يحبون اسمه ويشعر  الهدف:

  .ةالعائلة وخاصة بعروس بألعاب يلعب األطفال  الوسيلة:

  ؟نريد أن نعطيها اسم. ماذا نسميهاهذه العروس  الحوار:

سـأله لمـاذا اختـار هـذا الطيـف ثـم  ـ"الطفـل لالسـم. هـذا اسـم جميـل  اختيـاريختار كل طفل اسم. امدح 
  االسم.

ـــاســم مينــا يحــب . يحــب أســامينا اللــهجميلــة. و  أســماءعائلتنــا ألنهــم يحبوننــا فقــد اختــاروا لنــا  التعليــق: ــ  ىبيشــو  ـ   ـ
  ... مريم

  

 
ً
  القصة:�ثانيا

  :القصة تمهيد
  اسمك إيه؟ يا ترى اسمك إيه؟ وأنتَ   

نعـرف مـين هـو؟ سـوف  ،واحـدمينا كلنـا واحـد اسـأواحـد حـافظ  هميكم!! لكن فيااس فيياه ده أنا اتلخبطت 
  .من القصة

   
ه�قصة:

َّ
  )١٢ ـ�٣:�١صم�١(عSى�صموئيل��ييناد�الل

  
هيكـل بـه تـابوت  ـ"صـغير (صـموئيل)  يصـب ـالكاهن عجوز  عالي: اللوحة الوبرية قصة مستخدماً م الد قَ 

  مكانه. فيم ئصموئيل) نا ةر (صو  ـالرب 
صـــغيرًا اســـمه  يفاختـــار صـــب ،كـــان عـــالي الكـــاهن عجـــوزًا جـــدًا وكـــان يحتـــاج إلـــى مـــن يســـاعده ويخدمـــه

 ،"صموئيل يليقوم بالخدمة يناد ةى مساعداسمه. وكان عندما يحتاج إلبِ  وكان صموئيل فخوراً  .صموئيل
وعندما يرسله إلـى مكـان يناديـه  .فيأتي إليه صموئيل ويساعده على الذهاب إلى الهيكل ،صموئيل" تعال"

  وكان صموئيل سعيدًا بأنه يساعد الكاهن العجوز. ،"صموئيل. صموئيل" فيسرع إليه
صــموئيل" فاســتيقظ  ـ""ن يناديــه "صــموئيل وهــو نــائم ســمع صــوت حنــو  ،يــوم مــن األيــام. نــام صــموئيل فــيو 

فأسرع إليه وذهب إلى حجرتـه وسـأله هـل تريـد شـيئًا؟ فقـال  ،بد أنه عالي الكاهن يناديني ال :مسرعًا وقال
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لــه عــالي الكــاهن: ولكننــي لــم أناديــك! ولــم أقــل لــك 
  صموئيل". فرجع لينام مرة أخرى. ـ "صموئيل

 وبعــد أن نــام ســمع الصــوت مــرة أخــرى "صــموئيل.
صــموئيل" فاســتيقظ مســرعًا وذهــب إلــى الكــاهن مــرة 

عليـــــه ومـــــرة ثالثـــــة ســـــمع  يأخـــــرى ووجـــــده لـــــم ينـــــاد
يل". فتعجــــب واحتــــار! الصــــوت "صــــموئيل. صــــموئ

الكــاهن فأســرع  ! وينــاديني بــه إالّ يســمامــن يعــرف 
غيـــــرك  يســـــماه مـــــن يعـــــرف إلـــــى الكـــــاهن. وســـــأل

مــرة أخــرى قــل لــه "تكلــم يــارب فــإن عبــدك ســامع.  هاللــ. فحينمــا يناديــك اللــه! فقــال لــه الكــاهن: لينــاديني بــه
تكلـم يـارب فـإن عبـدك "  :أخـرى "صـموئيل. صـموئيل" فقـام صـموئيل وقـال ةصموئيل مـر  اللهوفعًال نادى 

  يا صموئيل أنا أحبك وأحب أعمالك وسوف أعطيك رسالة تقولها للكاهن.: الله. فقال له " سامع
  عارف اسمه ويناديه به وطلب منه أن يخدمه. اللهليوم ألن جدًا في هذا ا اً وكان صموئيل سعيد  

  

  جاوبـالت
� �

 
ً

  :�اناقشة�والحوارأو

  :حوار بالصور
، ةبـهذّ مُ بأعمـال غيـر  ىدة وأخـر األطفال بها أطفال يقومون بأعمال جيّ  علىاعرض مجموعة من الصور 

طفـل  ـ" طفل يتشاجر مع زميله ـيرتب حجرته  ـيساعد ماما  ـ طفل يلعب مع زميله ،يطفل يصل (أمثلة 
ركـور . اعرض الصـور وقـل هـذا الطفـل ك)ةطفل حجرته غير مرتب ـطفل أمه غاضبة منه  ـيكسر طبق 

    .اسم غير متداول) واألطفال يقولوا كركور وحش أو كركور حلو(
الـخ. اختـار صـفة . .. نـاجح ـ"شـاطر  ـ"هـادئ  ـ"طيب  ـحلو  ـشقي  ـأنت تحب اسمك يقال عنه وحش 

  . قال مع اسمكتُ 
  

  :التقليد
يطلــب مــن كــل  ـ علــى األرض لينــام عليهــا عــالي ةيحضــر الخــادم ســجادة أو بطانيــة ويفرشــها مثــل مرتبــ

األطفــال أن يمثلــوا صــموئيل بــأن ينــاموا علــى األرض إن أمكــن ذلــك أو علــى كراســيهم. يطلــب مــن أحــد 
ونــادى بطانيــة. ويقــول الخــادم اآليــة: "الاألطفــال أو الخــادم أن يقــوم بــدور عــالي وينــام علــى الســجادة أو 

 ـ .. مينــا. اســم األطفــال مينــا... بِ  قــائًال:ى الــرب صــموئيل" ثــم ونــاد ... صــموئيلالــرب صــموئيل قــائًال 
كيرلس. الخ. يقوم الذي يسمع اسمه من التالميذ ويذهبون إلى عالي الذي يقـوم ويقـول أنـا لـم  ... كيرلس

المـرة األخيـرة يقـول عـالي أن الـرب هـو  فـيمرات و  ٣ر الخادم األمر عليك فيعودون ليناموا ثم يكر  يأناد
  يركع األطفال للصالة ويقولون: تكلم يارب فإن عبدك سامع. ـ اسمكالذي يناديك بِ 
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ً
  ري ـالنشاط�التعبي�:ثانيا

  التعلم بالعمل: � 
  :اسمك�جميل ـ١

 ات مـــنرَ يطلـــب مـــنهم لصـــق ُكـــ ،ســـماء األطفـــال بحـــروف كبيـــرةأيكتـــب الخـــادم 
 مناديل الورق الملون بالصمغ على أسمائهم ثم يأخذها الطفل لمنزله.

 

  ـ٢
َ

   :مثل�ا]ك�أنت

الطفـل. ثـم تعلـق المالئكـة التـي عليهـا أسـماء األطفـال م اسـعليـه من الورق ويكتـب (مالك) يصنع الطفل 
   .شجرة أو في شماعة وتعلق في الفصل على

  

  الخادم مع األطفال يصلُِّي  :الصالة� 
  
#  

  يـرف اسمـك تعـرك يارب ألنـأشك
  يــمني وتكلّ ـادينـك تنـنإ 
  كـمعك وأطيعـاعد; � أسـس

  .آميــن
 

   :صورة للتلوين �



- ٧٧ - 
 

�ـ ��١٠ ـ �
CDא���,�B�#�F��0� �
���و',�]0���� �

� �
� �

ه(�
َّ
 �يعطيُ �الل

ً
 �يعقوب�حلما

ً
  )عجيبا

 

 

 

 

 

 

 

  

  مساعدة الطفل: :هدف الدرس�@
  .وقت نومهيعتني به  اللهأن يعرف أن  ـ    
  .منه في وقت نومه اللهأن يشعر باالطمئنان لقرب  ـ    
   .به قبل نومه اللهطلب عناية  علىب أن يتدر  ـ    

 

   بد أن كل طفل يستطيع أن: في نهاية الدرس ال الوصول للهدف:�@

  .يشارك باستمتاع في أنشطة االستعداد للنوم ـ    
  .ردهبمفبب خوفه من الظالم أو نومه يحدد س ـ    
   .يسمع آية الدرس ـ    
   .يحفظ صالة يقولها قبل النوم ـ    

  

   قصة الدرس:�@
  ).١٦ ـ ١٢: ٢٨تك(حلم يعقوب     

  

��آية الدرس:�@ �
� �� �"�4�����̂��=�7;�P�
7��4i�X��-����ً�"�)��#����-١٢٧:�٢(.  
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  كـدرسـد لـاستع
  

  :عرف درسكا �
 الله. وقد استخدم للخير ينجيهم من األخطار هأوالد شديبقى ساهرًا على خليقته وهو ير  اللهحين تنام فإن 
حيـــاة  فـــيوكـــذلك  وغيـــرهم،س ليرشـــد يعقـــوب ويوســـف الصـــديق ودانيـــال قـــد الكتـــاب المُ  فـــياألحـــالم كثيـــرًا 

  القديسين.
، ويخبـره ن الـروح القـدسهو مـ اإللهيليوسف النجار بأن الحبل  يقصة الميالد نجد أن المالك يوح فيو 

. ن يــذهبوا إلــى بالدهــم مــن طريــق آخــرحلــم أ فــيوكــذلك فقــد أوحــى للمجــوس  ،مــام الشــرأن يهــرب مــن أ
الحيــاة  فــيباشــرة غيــر المُ  اإلرشــاداتإلرشــادنا وتعليمنــا وعلينــا أن ننتبــه إلــى هــذه  ةًا كثيــر قــلديــه طر  اللــهف

  .الباطنية
  

  :تأمل درسك �
 يال نقصـد النـوم الجسـد ؟تـى أثنـاء نومـكال تغفـل ح يينـه التـيسهر على العناية بـك بع اللههل تؤمن أن 

  ؟. وأنه يبقى أمينًا حتى لو خنتهفقط إنما حتى لو نمت روحياً 
عطيـــت أوًال للرعــــاة الســـاهرين علــــى شــــرى بمـــيالد المخلــــص أُ ؟ إن البُ هـــل عينــــك ســـاهرة علــــى مخـــدوميك

  .نهم وسط ظلمة الليل وصقيعهحمال
، ألن هــؤالء ظلمــة ليــل فــيكــن ضــاعوا مــنهم شــمس ولالنهــار الم فــيكــم مــن خــراف تعــب معهــم خــدامهم 

 ومين تجربة أو ضيقة أو حالة فتوربهؤالء المخد الخدام غفلوا عنهم حين مر.  
  

  ؟لماذا هذا الدرس �
النحــو المباشــر وهــم  فــيلكثيــر مــن األطفــال لأحيانــًا  اً خيفــوقــت النــوم وخاصــة عنــد إظــالم الحجــرة يكــون مُ 

ا دروس التربيـة الكنسـية فتسـاعدهم علـى . أّمـة والترنيم لهم قبل النـوملطمأنينا وٕاعادةيحتاجون لحنان األم 
  .يحرسهم بعين ال تنام اللهوٕان  والحلم،اليقظة  فيلهم وهم  اللهبعناية  اإلحساستنمية 

  

  درسـرض الـع
� �

 
ً

  كز�التعليمةاار :�أو

  

  :مركز األلعاب والمحيرات �
   .وم الهادئالن علىأن يعرف أن الظالم يساعدنا  :الهدف

  .فال يقول (قمر) ينام نصف األطفال) يقف األطيقول الخادم (شمس :الوسيلة
  .موذلك بتمثيل مالئكة ترفرف حوله والنصف اآلخر يقوم بحراستهم
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   ؟لماذا نطفئ األنوار وقت النوم :الحوار

ا فيهـــ ةخافتـــ اً وينيـــر أنـــوار  ،والســـماء تظلـــم ،أن ننـــام بالليـــل فيجعـــل الشـــمس المنيـــرة تغـــرب اللـــهيســـاعدنا  :التعليـــق
  ."�P�7��-X�i����ً;�7=���^��4" :بالنجوم الصغيرة والقمر الكبير. اآلية تقول

    

  :مركز العائلة �
  .أن يعرف أن أمه ترعاه أثناء نومه الهدف:

ــ :الوســيلة فمــاذا  ،روس تريــد أن تنــامأوحــي لألطفــال أن العــ .ةاحضــر عــروس وســرير وقطعــة قمــاش تمثــل مالي
   ؟انفعل له

  . .. لكقب .. تُ . ... تحكي لك قصة ي معكتدخل بك غرفتك لتنام؟ تصل  ماذا تفعل ماما لك حينما :الحوار
  . ... إذ ناديتها تحضر لك فوراً  ... تغطيك جيداً  لك وأنت نائم؟ تأتي لتطمئن عليكماذا تفعل ماما 

لــرب الــذي يحبنــا ويحرســنا أثنــاء نومنــا ، ومــا أجمــل امينيا التــي تهــتم بنــا حتــى ونحــن نــامــا أجمــل مامــ :التعليــق
  .ً�"��P7;�=�7��-X�i�^�"�4. فاآلية تقول ةجميل ويعطينا أحالماً 

  

  : مركز الفن �
   .أثناء النوم في ظالم الليل اً أحالم ىأن يعرف أننا نر  :الهدف

   .عرض فيلم ببروجيكتور واألنوار مضاءة كلها ثم اطفي األنوار وأكمل الفيلما :الوسيلة

   ؟نفعل؟ هل الصورة أفضل في الظالم. ماذا ضاءةهل الصورة واضحة واألنوار م :ارالحو 

مالئكة والعذراء وكـل الـذين ال ىفيها يمكن أن نر  اً أحالم ىننا حينما نغلق عيننا وننام في الليل فأننا نر إ :التعليق
   .جميالً  حلماً  ىقصة اليوم عن شخص رأ. و نحبهم

  

 
ً
  القصــــة:�ثانيا

  

  : صةالق تمهيد
ألن الحجــرة ظلمــة مامــا نــورت نــور الصــالة وحطــت تمثــال صــغير  هالســرير لوحــد فــيف ينــام يخــا يرامــ

  . له حكاية جميلة من الكتاب المقدس) وحكت (يحضر الخادم واحداً  يور فسفلعذراء ل
  

  )�١٦-٢٨�:١٢تك(:�حلم�يعقوب�القصة

  
، كـان وحـده وأول مـرة ينـام خـارج قلـيالً تعـب فـي السـفر فنـام ليسـتريح بيـت خالـه و إلـى  كان يعقوب مسافراً 

وٕاذا ســلم  حلمــاً  ى، ولمــا نــام رأيرعــاه وقــت نومــه اللــهنــه يعلــم أن أل ولكنــه لــم يكــن خائفــاً  هالمنــزل ولوحــد
 ى، فقـــد رأمـــا هـــو أعجـــب ىرأســـه يمـــس الســـماء ورأحتـــى أن  منصـــوب علـــى األرض ولكنـــه طويـــل جـــداً 

ــه الــرب وقــال لــه: ة عليــه. نازلــو المنيــرين صــاعدة  اللــهمالئكــة  حيثمــا أحفظــك هــا أنــا معــك و "ثــم ظهــر ل
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ائم ومالئكتـه تحـوطني وأن الرب بجـواري وأنـا نـ أن حقاً  :وقال ،. فاستيقظ يعقوب من نومه مسروراً "تذهب
  . تسم يعقوب وأكمل رحلته لبيت خاله. ابعلمألم 

  

  جاوبـالت
  

 
ً

  :�اناقشة�والحوارأو

  

   :حوار بالصور ـأ 

سـأل لمـاذا احضـن أمـه، و  علـىوهو نـائم  فل مبتسماً اعرض صورة ط ـ
  ؟  و مبتسم وهو نائمه

  .)(صورة أمومة 
  ؟ خائفاً ل ما الذي افزع هذا الطفل؟ ماذا تفعل حينما تكون أساثم  اعرض صورة طفل مستيقظ فزعاً  ـ 

  .. أنا شايف أحالم.. أنا نايم التقليد: - ب

  ىيــر  ، أو اجعلــه يتخيــل أنــهكــل الطفــل أنــه نــائم ويصــف مــا يــراه ديقلــ       
  أي مشـــهد تعـــد لـــه طعامـــه أو هـــىو مامـــا  ىوالمالئكـــة أو يـــر  العـــذراء       
  .  رخَ آ       

  

                              
ً
  ري ـالنشاط�التعبي�:ثانيا

  

  التعلم بالعمل  �
  يمثـــلون األســـود الـــذي خلفيـــة الصـــورة بـــاللن الطفـــل يلـــو  :١اقتـــراح رقـــم � 

  .ظالم الليل ثم يلصق عليها بعض النجوم الملونة   
  ارســـم حلـــم يعقـــوب أو ارســـم الســـلم الـــذي رآه يعقـــوب فـــي :٢اقتـــراح رقـــم  �
   .، الصق عليه مالئكةحلمه    

  رســــم قصــــة يعقــــوب علــــى مراحــــل كمــــا هــــوا� 
  مبـــــــين علـــــــى شـــــــريط ورقـــــــى ومـــــــرره داخـــــــل    
  . علبة بها فتحة    

  :ةالصال �

#                    

  .ا أنامـا أصحى وملـملّ  يألنك تحرسن أشكرك يارب              
  .نـالئكة والقديسيـفيها امل ىجميلة أر  أحالماً  يمن فضلك أعطن          
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  :الطفل أن ةدمساع الدرس:هدف �@

  .إليليا اً يهتم بطعامه وأنه أرسل طعام اللهيعرف أن  ـ    
  بطعامه. اهتمامه فيله وأنه يحبه  اللهيشعر بأبوة  ـ    
  .)يأكلطعامه (كيف  يعند تناول الطعام وأن ينه اللهيتدرب على شكر  ـ    

  

  :أنبد أن كل طفل يستطيع  نهاية الدرس ال في الوصول إلى الهدف:�@

  .يعرف المصادر التي يأتي منها الطعام ـ    
   .اللهينسب الخيرات التي يتمتع بها إلى  ـ    
  .يردد آية الدرس ـ    
  .قبل األكل يعلى الطعام ويصل  اللهيشكر  ـ    
  .طعامه هتناول عنديحفظ صالة شكر يقولها  ـ    

  
   :اآلية�@

    " 4F w��������W�:��I�xٍ=�� �y@���/
�9/���A���?8"��)وس١�Z-�P+�٦��:١٧(.  

  

   :الشاهد�@
  ).٩ ـ ٢ :١٩مل  ١(    
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  كـدرسـد لـاستع
  

  عرف درسك: ا �
يعــرف  اللــهو  ،كمــا نحتــاج إلــى طعــام اللــهفــنحن نحتــاج إلــى  ،اللــهالطعــام مــن الوســائط التــي نحــس بهــا ب

نه خلق (تشكيلة) كبيرة إل فقط بنه ال يعطينا خبزنا كفافنا إ اللهنا كل شيء للتمتع. ومن محبة احتياجنا ويعطي
فـي كـل مـرة يـرى فيهـا  اللـهوعلى الخادم والطفـل أن يـرى  .وجذابة من جميع أنواع األطعمة والمأكوالت متنوعة

  وحمده.  اللهلتسبيح  فهذه فرصة نادرة ،بالجوع أو الشبعيحس فيها طعامه أو 
  

  :ل الدرستأّم �
: إن كانـت ك. إنـه يريـد أن يقـول لـعلى المائـدة يالطعام األساسز هو ه المسيح نفسه بالخبز ألن الخبشبّ 

 يا بـدون. أمّ تشبعك بقية األمور يمور حينئذ بأول هذه األ في ي، ضعنحياتك فياك أمور متعددة تحتاجها هن
  .ئدتك أنواع أغذية متعددة تحتاجهافلن تجد الشبع مهما فاضت على ما

  

  ؟ لماذا هذا الدرس �
المائدة وتعلم  على، فالشكر الحضانة في التربية الروحية واألخالقية لطفل أساسياً  ساً هذا الدرس يعتبر در 

ــآداب الســلوك أثنــاء الطعــام فضــائل هامــة تُ  كــذلك فــان هــذا وعــدم التــذمر واللياقــة عنــد الطفــل ي االنضــباطرب ،
  . المنظور عن طريق الطعام المنظور غير اللهالدرس يزيد من إحساس الطفل ب

هـذا  علـى، مثل أشكرك يارب قبل الطعامالدرس نهتم أن نعلم الطفل ممارسة صالة شكر قصيرة  في هذا
  . ... الخ كرك يارب أنك أعطيتنا هذا الطعام، أو أشالطعام اللذيذ

  
  درسـرض الـع

  
 
ً

  اراكز�التعليمية:�أو

  المحيرات:مركز  �
  .أن يميز معنى كلمة طعام  الهدف:

 التـيوعـة صـور متنوعـة ومختلفـة ويطلـب مـن الطفـل أن يسـتخرج صـور األشـياء مجحضر لألطفال ما الوسيلة:
  تؤكل فقط.

  .اللهنأكله. ما أعظمك يا  الذيلنا أشياء كثيرة ومنها الطعام  اللهخلق  التعليق:
  
  :مركز الصور �

  .تعرف على أنواع األطعمة المختلفةأن ي الهدف:
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ف عليهــــا حضــــر صــــور ألطعمــــة مختلفــــة ليتعــــرّ ا :الوســــيلة
  األطفال ويختاروا منها حسب إجابة السؤال.

  ؟أكلتك المفضلة هىما  ـ الحوار:
 فـــيفطـــار، اإل فـــينأكلـــه  الـــذيمـــا هـــو الطعـــام  ـ"""

  ؟العشاء في اء،دالغ
  ؟الراحة فيتأخذه معك  الذيما هو الطعام  ـ

  يحبه. الذيطعامه خلقت لنا أنواع مختلفة وكثيرة من األطعمة. لكل واحد  ،ما أعظمك يارب  التعليق:
  
  :مركز العائلة �

  .يتعرف على األشخاص الذين يقدمون لنا الطعام :الهدف

  .شيبسي ـبعض المأكوالت مثل البسكويت  ـأدوات المطبخ  :الوسيلة
أعددتـه ألحـد  الـذيالطعام  يتعط مّ د أُ ل األطفال. طفل يقلّ لألطفال. هيا نعد وجبة الغذاء. ويمثّ  يأوح

  األطفال.

  ماذا تقول لنا ماما عندما نأكل؟ (إرشادات كيف يأكل) ـ  :الحوار
  ... كمل أكلكاحترس أن تتسخ مالبسك. امضغ جيدًا. ا  

  .وتناول طعامنا لكنشكرك يارب. ألنك جعلت ماما تهتم بطعامنا وتساعدنا على األ :التعليق
  

  :مركز الطبيعة �
  .كلهأطعام ي لكل الطبيعيأن يعرف الطفل المصدر  الهدف:

مربـى وثمـار فاكهـة  ،دقيـقو حضر بعض األطعمة والمواد األولية لهـا مثـال رغيـف خبـز وحبـات قمـح ا :لوسيلةا
  وثمار بطاطس. شيبسي ،طازجة

  نأكلها؟ التيكيف تحولت هذه األشياء إلى األطعمة اللذيذة  ـ  الحوار:
  ؟البطاطس ـالفاكهة  ـخلق القمح  الذيمن  ـ

  نصنع منها طعامنا. التيق لنا النباتات المتنوعة يحبنا. خل الذي الله التعليق:

  

 
ً
  القصة:�ثانيا

  

  عرض صورة كبيرة بها عائلة تأكل طعامها.ا  :القصة تمهيد
  .؟ (يأكلوا)الصورة فيماذا يفعل األطفال  ـ  
  .ماذا يأكلون؟ (حسب تخيل األطفال كل طفل يقول أكله) ـ  
  .؟ (ماما)أعد لهم الطعام الذيمن  ـ  
  ...). بابا ـ؟ (ماما لهم الطعام اشترى يالذمن  ـ  
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  .)الله؟ (خلق هذا الطعام الذيمن  ـ  
 اللــهوقصــة اإلنجيــل اليــوم عــن رجــل ســاعده  .مامــا ليعــدا لنــا الطعــام وليشــتروا لنــا الطعــامو ســاعد بابــا  اللــه

  ليحصل على الطعام.

  

  dيليا�ةز ـخب�:القصة

  

ل فـــــذهب إلـــــى مســـــافر وكـــــان مســـــتعج اللـــــهكـــــان إيليـــــا خـــــادم   
الصحراء وظل سائرًا حتى وقت المساء وحل الظالم وتعب إيليا مـن 

ى الســفر فجلــس يســـتريح ويأكــل. فلـــم يجــد معـــه مــا يأكلـــه حتــى يتقـــوّ 
ويستطيع أن يواصل المشي والسفر ولم يكـن هنـاك مكـان ليأكـل فيـه 

  منه طعامًا، ومن تعبه الشديد نام. يأو أحد يشتر 
أرســل لــه مــالك. فــاقترب منــه ولمســه  اللــهوحــدث وهــو نــائم أن   

ــ ــه قــم وُك فقــام إيليــا وهــو متعــب ومجهــد  .لوأيقظــه مــن نومــه وقــال ل
وبكسل. فوجد بجـواره فطيـرة وكـوب مـاء فأكـل منهـا قلـيًال ثـم نـام مـرة 

م وأكمـــل ثانيـــة. فـــاقترب منـــه المـــالك مـــرة أخـــرى وأيقظـــه وقـــال لـــه ُقـــ
رة وأكمـــل فقـــام هـــذه المـــ .تعـــب وأمامـــك ســـفر طويـــلطعامـــك ألنـــك مُ 

ى جســـمه بعـــد أن كـــان طعامـــه فشـــبع وأحـــس بالشـــبع واســـتراح وتقـــوّ 
  . .. ت أربعين يومًا ألنه أنهى طعامه كما قال له المالكجهد وواصل رحلته التي استمرّ مُ 
  

  جاوبـالت
 
ً

  :�اناقشة�والحوارأو

   

  :التقليد ـ أ
  ثــل المــالكوآخــر يمنــه نــائم أطفــل يمثــل  ـ""
  ويأكـل قلـيًال ثـم يقـومف .لْ ويقول له قـم وُكـ  
فيقـــوم ويأكـــل  .لْ لـــه قـــم وُكـــ :ينـــام ويقـــول  

  طعامه. بقية
  لر ينــــام كــــل األطفــــال. يمثــــآَخــــ اقتــــراح ـ""""
  طفــل مــالك ويــذهب لواحــد واحــد ويعطيــه  
   فيقـوم ويأخـذ الحلـوى .مْ س ويقـول لـه قُـملب  
  ويقول أشكرك يارب من أجل الحلوى.  

  .نحضر أكل جدو م لُ هَ  :حوار حول الصورة ـ ب              
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ً
  ري ـ:�النشاط�التعبيثانيا

  

  .والطبق المليان يالطبق الفاض :حوار بالعرائس �
خـر حـزين ومتسـخ وبـه آلشـكل طبـق يرسـم عليـه أحـدها مالمـح وجـه سـعيد وا علـى يتعمل عرائس جـوانت[

  ] بقايا طعاما
الطبـق  ،مـريم المليـانحوار بين طبـق سـمير الفاضـي وطبـق  ؟كيف نأكلآداب المائدة و عن يدور الحوار 

والطبــق المليــان زعــالن ألن صــاحبه لــم ينهــي طعامــه  الطبــق  .طعامــه ىنهــأالفاضــي ســعيد ألن صــاحبه 
 .ويمكـن أن ينـام اآلن فـي مكانـه ،الفاضي فرحان ألن األكل اللي فيه خلص وقد استحم بالماء والصابون

ماما زعالنه منه وتقول له كمـل و يلعب أن صاحبه يتركه ويذهب ل ىا الطبق المليان فكان حزين واشتكأمّ 
 علـىتفـرج يوأوقات يترك طعامه ويـذهب ل .يترك الطعام في فمه وال يمضغه جيداً  ىوأوقات أخر  .طعامك

   .التلفزيون
  
  
   :ن الصورةلوِّ �

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الصالة: �                        
  
                                  #     

  :بل األكلحفظ صالة لتقال ق                                
  يـدك ا يدنـا مـّداقـبل                                 
  الخبـزات بـارك أنَت                                       
    .شبعان قلبي من عطاياك                                            
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� �� �� �� �
  أن:الطفل  ةمساعد الدرس:هدف �@

   .يزودنا بالماء هالل يعرف أن  ـ    
  الماء.له  الذي وفر اللهيشعر بعناية  ـ    
  على عطية الماء. وكيفية الحفاظ على الماء واستعماله االستعمال السليم. اللهيتدرب على شكر  ـ    

  

  أن:بد أن كل طفل يستطيع  نهاية الدرس ال في الهدف:الوصول إلى �@
  .لبل يميز بين الجاف والمُ  ـ    
  .عرف مصادر الماء في الطبيعةأن ي ـ    
  .شعبه ومخلوقاته ييسق اللهأن يعرف أن  ـ    
  .للشرب  كوباً  على الماء مستخدماً  اللهأن يشكر  ـ    
  .أن يقلد مشاهد استخدام الماء في الحياة األسرية ـ    

  

   :اآلية�@

    "�̂���
�]?ن��
{�
;���|3��5�4P�Q�7��������6و�=��9]?��:�
]�"�)��-�٧�:�٣٧.( � �
� �
  ).١٧ خروج( :الشاهد�@
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  كـدرسـد لـاستع
  
  :اعرف درسك �

ونحــن ال نعطــش  ،تحــافظ علينــا فهـو ال يتركنــا وال ينســانا اللــهن عطيــة إكمـا أن المــاء الزم للحيــاة والنمــو فـ
 يوالشــبع الروحــي الــذي يــرو  الــذي عنــده ينبــوع الحيــاة األبديــة للمــاء فقــط بــل للــروح القــدس وللــرب يســوع

  .وقد وعد أنهم سوف يشبعون ،إلى البر اشطْ ياع والعِ الج
  

  :ل درسكتأّم �
أوصــاك المســيح بــأن تقدمــه  الــذي. كــم نفــوس عطشــى حولــك لكــأس المــاء هتمــامبالحــب واال يالــنفس ترتــو 

  ؟!لهؤالء المحرومين
. إنهــا لمســـة الحـــب يجــب أن تقدمـــه بــأن يكـــون (بـــاردًا) الـــذيصــف الكـــأس و  فـــيلقــد كـــان المســيح دقيقـــًا 

  .ية لنفس تحتاجها، لن يضيع أجرهاهتممت أن تقدمها بعنااإن  يوالتقدير الت
  
  لماذا هذا الدرس؟  �

إلرواء  اللـهر عطيـة عتَبـفالماء بمعنـاه المـادي والروحـي يُ  ،الماء في الكتاب المقدس تال نهاية الستخداما
  . األجساد والنفوس

فإن هذا الدرس يعتبر فرصة لنقـل ذهـن الطفـل وقلبـه  ،من الطفل حتى الرضيع قريباً  ولما كان الماء شيئاً 
   .من خالل إرساله الماء اللهإلدراك عناية 

كــة حـــب االســـتطالع واالستكشـــاف عنــد الطفـــل مـــن خـــالل لَ تقويـــة مَ  علـــىكــذلك فـــإن هـــذا الــدرس يســـاعد 
   .ة المحافظة عليه حتى يفيد الجميعمعرفته لالستخدامات المتعددة للماء وضرور 

  

  درسـرض الـع
  

 
ً

  اراكز�التعليمية:�أو

  
  :مركز الصور �

   .استعماله فيالطبيعة وكذلك  فيز الطفل الماء وأشكاله المختلفة أن يميّ  الهدف:

 ـ"نهار أبها ماء ( التي يوجدطلب منهم أن يشيروا إلى األماكن اعرض على األطفال صور للطبيعة و ا الوسيلة:
طفـل  ـ"األرض  يالماء (فالح يـرو  استعماالتعرض صور ا شالالت) ثم ـثلج  ـبحر  ـ ةركبِ  ـمطر 

  .ثم اعرض صورة ألطفال تستمتع باللعب في الماء ..الخ). الطعام وأم تطه ـيشرب الماء 

أشـكال  فـيخلق لنا هذا الماء  اللهش ويساعد على النمو. و طِ عَ الْ  يفهو يرو  ،ن الماء هام ألشياء كثيرةإ التعليق:
األنهـار والبحـار وينـزل علـى شـكل المطـر وقـد يكـون متجمـد علـى  فـيل مكـان كـ فـيكثيرة وهو حولنا 
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  شكل ثلج. نشكرك يارب ألنك أعطيتنا الماء.

  

  :مركز العائلة �
  أن يعرف الطفل استعماله للماء في حياته اليومية. الهدف:

لألطفــال أن حجــرة  يوحــااللعــب بــالعرائس وحجــرة نــوم العروســة.  الوســيلة:
  لى نظافة فماذا نفعل؟العروسة تحتاج إ

  ؟مالبس العروسة متسخة. كيف ننظفها ـ  الحوار:
  ؟هذا المكان به بقعة. ماذا نفعل ـ
  ؟كيف ننظف األرض ـ
  أو تغسل وجهها؟ بماذا؟ محِ ستَ هل العروسة اآلن تحتاج أن تَ  ـ

حتياجنــا ايحبنــا وهــو يهــتم ب اللــه .لــذلك أعطانــا المــاء .يعــرف أننــا نحتــاج للمــاء ألشــياء كثيــرة هامــة اللــه التعليــق:
  .للماء. نشكرك يارب على عطية الماء

  

 
ً
  القصة:�ثانيا

  

  : القصة تمهيد
. حركــة المــاء نفــي إبريــق أو كــوب وصــبه فــي وعــاء ودع األوالد يســمعون الصــوت ويتــابعو  احضــر مــاءً 

باألرض ذكرنا رب الماء وذلك يشنه يتأعليه تجد  احضر رمال في طبق واعد صب الماء من مكان عالٍ 
  .الصحراوية العطشانة

  
  القصة

  

كــان ســائرًا فــي  اللــهحــدث ذات مــرة أن شــعب 
الصــحراء مــع موســى فــي رحلــة طويلــة، وبعــد 
وقـــــت وجـــــدوا المـــــاء الـــــذي يشـــــربون منـــــه بـــــدأ 

يبحثون عن ماء في الصـحراء  او أفابتدينقص. 
وحتــى  ةركــفلـم يجــدوا ال نهــر وال بئـر مــاء وال بِ 

صــــحراء. فاحتــــار المطــــر فإنــــه ال ينــــزل فــــي ال
.. . المــاء يقــل بــوا مــن البحــث وأخــذعِ وتَ النــاس 
النـــــاس  ت!! وبـــــدأالمـــــاء دتـــــى نفـــــ... ح ويقـــــل

طفال وجف لسـانهم تشعر بالعطش وعطش األ
يطلبون الماء من األمهـات  من العطش وأخذو
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ألطفـال الماء. وحتى الحيوانات أيضًا أصبحت عطشـانة للمـاء. تعـب ا آلباء. واألمهات واآلباء ال يجدووا
  أن يلعبوا أو يجروا كثيرًا. نواآلن أصبحوا ال يستطيعو  ... ألنهم لم يجدوا الماء

فــذهب النــاس إلــى موســى منــزعجين واشــتكوا لــه وقــالوا: "إن أطفالنــا تمــوت مــن العطــش وكــذلك الحيوانــات 
ــم نجــد المــاء فســوف نمــوت." فســمع لهــم موســى ثــم صــلى للــ جــل ه مــن أونحــن أيضــًا. مــاذا نفعــل؟ إذا ل

وقـال لـه "خـذ عصـاك وخـذ معـك الشـعب كلـه األمهـات  اللـهالشعب الذي كاد يموت مـن العطـش. فأجابـه 
واذهب بهم إلـى الصـخرة ثـم اضـرب الصـخرة بالعصـا". ففعـل موسـى كمـا قـال  ىواآلباء واألطفال العطاش

منها ماء كثيرًا جـدًا،  . الصخرة اندفعىللناس العطاش اللهله الرب. وكانت المفاجأة الجميلة التي أعطاها 
  فشرب األطفال من الماء وكذلك األمهات واآلباء وحتى الحيوانات أيضًا شربوا وارتوى الجميع.

  أعطاهم ماء كثيرًا ليشربوا. اللهألن  ،الناس من العطش يولم يعد فيما بعد يشتك
  

  التجاوب
  

  أو
:�اناقشة�والحوار
  .ىماء للعطاش :الصور علىحوار  ــ أ

طبـق بـه مـاء  ـنهر  ـرة بها صفين من الصور أحد الصفوف به صور (مطر صو 
   كوب ماء) ـ
  . طفل) ـكلب صغير  ـسمك  ـالصف اآلخر به ( أرض ونبات   
   بصورة الماء المناسبة لترويه. ىالعطاشطلب من األطفال أن توصل هؤالء ا  

   :ثم اسأل
  ؟الكوب بالماء من أين تمأل ـ      
  ؟على الماءمن أين نحصل  ـ      
  ؟خلق لنا الماء الذيمن  ـ      

 

  ؟ن عطشانيم :التقليد -ب
أو يشــرب  ـ""تعــب (يقولــون أنــا عطشــان أو يمثــل أنــه مُ  ىد األطفــال أنهــم عطاشــيقّلــ

  إلى لسانه)
ثــم  ،لكــل طفــل قلــيًال مــن المــاء فيشــكره الطفــل يطفــل معــه كــوب مــاء ويعطــ يــأتي

  كرك يارب ألنك أعطيتنا الماء.أش :يذهب إلى صورة كبيرة للسيد المسيح ويقول

  

 ـ""الزرافــة عطشــانة  .ىلــد األطفــال كيــف تشــرب الحيوانــات العطشــق يُ  :خــرآاقتــراح 
   .العصفور عطشان ـالقطة عطشانة  ـالفيل عطشان 
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ً
  ري ـ:�النشاط�التعبيثانيا

  

  :التعلم بالعمل �
كتــب آيــة الــدرس أكــل طفــل كــوب بالســتيك و  عــطِ أ

 مــن النــوع الثابــت رســتمافلو أو بقلــم  علــى اســتيكر
  ويلصق كل طفل آية الدرس على كوبه.

  

ــالعرائس أو الصــور عــن   � ــاء  اســتعمالحــوار ب الم
  والمحافظة على الماء ونظافته.

  )تدريب المحافظة على الماء: ("صور مرفوضة"
طلـب مـنهم أن يصـفقوا للصـورة الصـحيحة، اصور عن كيفيـة اسـتعمال المـاء و  عدةعرض على األطفال ا

  ا رأسهم عند رؤية صورة مرفوضة.و هز وي
  :الصور المقترحة

  .طفل يغسل كوباً  ـ٤                   .طفل يقذف زميله بالماء ـ١      
  .مفتوحاً  طفل ترك الصنبور ـ٥                 .على األرض طفل يسكب ماءً  ـ٢      
                     .             طفل يلوث المياه ـ٦                     .زرعاً  ييرو  لطف ـ٣      

                                                         
  :ن الصورةلوِّ �

  

  
  
  
  
  

  الكاهن  ةبركاحضر ماء   :الصالة �    
  .ثم يشرب منه األوالد

# 

  وقد أعطانا كل ما نحتاج.  هاللَّـ
  نريد أن نشكره اليوم. 

  فنشكره على ماذا من عطاياه لنا؟
  ألطفال ثم قفجمع أجوبة اا

  .للصالة بها معهم
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  (رداء�لصموئيل)
  

  

  

  

  

  

  

  

   :أن الطفل ةمساعد :هدف الدرس�@
ـــالمالبس اللـــهيعـــرف أن  ـ""" ـــاء ليـــزودوا أبنـــاءهم ب ـــق المـــواد ه وأنـــ ،يســـاعد اآلب ع منهـــا صـــنَ تُ  التـــيخل

  .المالبس
  .اللهعناية  فيبه والثقة  مامهواهتله  اللهيشعر بعناية  ـ    
  عليها. اللهبمالبسه ويشكر  يعتنييتدرب كيف  ـ    

  
  :بد أن كل طفل يستطيع أن الدرس ال نهاية في :الوصول للهدف�@

  .منها المالبس يتأت يالمصادر الت يعرف ـ    
  .اللهينسبها إلى  ـ    
  .يردد اآلية ـ    
  .على المالبس اللهيشكر  ـ    
  .فائدة المالبس يعرف ـ    
  .بمالبسه ييعتن ـ    

 

   اآلية:�@

���i"�א���    �
�� 
� 4F
���������
W�9:��I�xٍ=��� �y@��/����A9��/
�����?8�"�)٦��:١٧+=�١.(  

� �
   الشاهد:�@

  .)٢١ ـ ١٨ ،١١: ٢ ـ ٢٤ :١صم  ١(حنة تصنع رداء لصموئيل      



- ٩٣ - 
 

  كـدرسـد لـاستع
  

   :عرف درسكا �
 )،١:١١صــم  ١(فســوف تعطيــه لــه. فهكــذا صــار صــموئيل نــذيرًا للــرب  اً ذا أعطاهــا ابنــإ اللــه حنــةوعــدت 
ابنهـا  يلحنـة أن تعطـ يوعـدها. ونحـن نسـتطيع أن نتخيـل مـاذا يعنـ حنـةصالة حنة وحفظـت  اللهوأجاب 

ـــ الـــذي إلـــى الهيكـــل ليخـــدم الـــرب  ذَ ِخـــســـن ســـنتين أو ثالثـــة، أُ  فـــيصـــموئيل  مَ ِطـــا فُ تحبـــه جـــدًا للـــرب. ولم  
  ).١١ :٢٢ ،٢٤ ـ ٢٢ :صم ١(

صغيرًا وكانت تحضـره لـه  اً وكانت أمه تصنع له ثوب ،ونلمس صورة توضح استمرار محبة حنة لصموئيل
 إالوما هو هذا الثوب ) ١٩: ٢صم  ١(مع زوجها لتقديم الذبائح السنوية  يمن سنة إلى أخرى حينما تأت

  جلباب صغير.
  وأعطاها ثالثة أوالد ابن وبنتان. اللهباركها وألجل إيمانها وتقديمها لصموئيل للرب ف  

 ١(والناس  الله ىبرضى حظالصالح وي فيأما صموئيل برغم وجوده وسط جيل شرير إال أنه ظل ينمو 
  ).٢٦ :٢صم 

  . لرب ونقودهم في محبة اسمه القدوسهؤالء األطفال الذين يجب أن نقدمهم ل اللهأما نحن فقد أعطانا   
  

  :ل الدرستأّم �
وقصــتك كمــا يحكيهــا ســفر التكــوين عنــدما  ي. هــذه هــى قصــتيكســوه ويســتره اللــهريــه و ن يكتشــف عُ اإلنســا
األبــوة الحانيــة حــين تكــون أول مــن يصــنع  يمــا أرق أيــد .)٢١ :٣آلدم أقمصــة مــن جلــد (تــك  اللــهصــنع 

ن جلـــدها هـــو ذبيحـــة يصـــنع مـــوالـــثمن  .الخطيـــة فـــيبنـــين المحبـــوبين بـــرغم ســـقوطهما أقمصـــة وتلـــبس اال
  .القميصين

  .الحمل ليكسو ويستر كل البشر حَ بِ وذُ هذا نفسه ما تم على الجلجثة يوم أن تعرى   
أفكارنــا ونوازعنــا مــن ميــول  فــيومعــك كــل نهــار حــين يســتر الــرب مــا يجــول  يوهــذا نفســه مــا يحــدث معــ

��=��?�I������D�9]�./7+��?��4~���V0X=�I����n{4[�����5;��5�ً[" لنهتــف ،أمامــه كخــدام صــالحينظهرنــا أمــام النــاس و ويُ  ،شــريرة �
�i��X�3��U�����V7������PZא�g���?ص�.���VX�=د�?�
xא�7�ْא�����D]����R:�������?]����/#4,9���ٍ��
��
���Iو���R�:��#4,9/��+��
��[4وس�����
�DP���� "� �

�).٦١�:١٠(]ش� �
  

  ؟لماذا هذا الدرس �
ــلــو ســألت طفــل مــن أيــن أتيــت بمالبســك؟ فســتكون اإلجابــة "مــن الــدوالب  ــمــن المحــل ـ ـ  ســاعدني أخــي ــ

  .من الدوالب" ليوأحضرها 
هذا الدرس تحاول أن تساعد الطفل  في العالم المحيط به فقط. وأنتَ  فيطفل الحضانة محدودة  ةخبر  نإ

زودنــا بالمصــادر مثــل القطــن  اللــهليعــرف أن  الــدرس فــيبــأن تقــوده  مالبســنا،يعطينــا  اللــهلــيفهم كيــف أن 
  ع منها المالبس.صنَ تُ  التيواألقمشة  والكتان والحرير ومنها نعد الخيوط
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  درسـرض الـع
� �

 
ً

  التعليمية�:�اراكز أو

  

  :مركز التقليد �
فهــو يهــتم مــاذا  ،أن يتتبــع األطفــال ترتيــب  لــبس المالبــس. الترتيــب والتتــابع هــام جــدًا لطفــل حضــانة :الهــدف

  يصنع أوًال ثم ماذا بعده.
تخيل أن نلبس لنذهب إلى مدارس األحـد مـاذا نلـبس أوًال؟ ونقلـد . سوف نقوم اآلن بتقليد و قل لألطفال  :الوسيلة

  ما نصنع وهكذا بالترتيب.
يحبنـا وهـو خلـق لنـا العـالم الجميـل لنحيـا فيـه وهـو  اللـهللتمتع.  شيءأعطانا كل  اللهآية اإلنجيل نقول  :التعليق

  أعطانا مالبسنا.
  

  :مركز الفن �
  لهم لمالبسهم. لهالعطاء اأن يناقش األطفال طرق  :الهدف

والشــعر ثــم  كــل طفــل قلــم ليرســم العينــان والفــم أعــطِ مــن الــورق المقــوى.  ةكــل طفــل شــكل عروســ أعــطِ  :الوســيلة
يختــــار مــــن قطــــع القمــــاش الصــــغيرة والكثيــــرة والمختلفــــة، قطعتــــان ليلصــــقهما علــــى العروســــة ليصــــنع 

  مالبسها.
؟ أو فســتان فمــاذا نفعــل حتــاج إلــى مالبــس، قمــيصا نمنحــن نصــنع مالبــس لعرائســنا الورقيــة ولكــن عنــد :الحــوار

أصــبح  التــيخوتنــا الكبــار إل لنــا أو نأخــذ مالبــس لنــا. أو مامــا تفّصــ نا يأخــذوننا للمحــل ويشــترو نا(والــد
  مقاسها صغير عليهم).

  .المحالت بالمالبس؟ (من مصانع المالبس) يهل تعرف من أين تأت ـ
الحيوانات والنبـات مثـل الصـوف مـن الغـنم أو القطـن  مصانع المالبس بالخامات؟ (من يمن أين تأت ـ

  .أو الكتان)

يعلــم أننــا ســنحتاج إلــى مالبــس لنبســها وهــو أعطانــا كــل مــا نحتــاج لنســتطيع أن نصــنع مالبســنا.  اللــه :التعليــق
  نشكرك يارب ألنك تهتم بمالبسنا.

  
  :مركز الصور والكتب �

  .تصنع منها التيس والخامات األطفال على مراحل صناعة المالب يتعرفأن  :الهدف
 ـ"""حضـــر لألطفـــال صـــور لتتأملهـــا عـــن مراحـــل صـــناعة المالبـــس وخامـــات المالبـــس غـــزل الصـــوف ا :الوســـيلة

  .... كتان ـقطن  ـحيوانات غنم وخراف  ـخياطة المالبس  ـتفصيل القماش 

هــذا  فــيطانــا أشــياء جيــدة أع اللــهيــوم بــارد. أنــا ســعيد أن  فــيألــيس مــن الممتــع أن نلــبس مالبــس ثقيلــة  :الحــوار
  العالم العجيب.
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 ؟للتمتع. هل تحب أن تلبس مالبس جديدة شيءأعطانا كل  اللهاآلية تقول أن  :التعليق

  

  :مركز العائلة �
  .أن يعرف األطفال وظيفة المالبس :الهدف

وأثنــاء لــبس حضــر بعــض المالبــس القديمــة ليلعــب بهــا األطفــال ومــرآة كبيــرة بطــول الطفــل إن أمكــن ا :الوســيلة
  األطفال تكلم معهم عن وظيفة المالبس.

  ؟!لة مطبخ جميلة. هل أنت سوف تطبخأنا أرى أنك لبست مري ـ :الحوار
  ؟ نعـــم المريلـــة تحـــافظ علـــى مالبســـنا نظيفـــة. كـــذلك الطبيـــب يلـــبسلمـــاذا تلـــبس المريلـــة عنـــد الطـــبخ ـ"""    

  يلبس مالبس معينة. الجندي ـالبالطو  
  لنحـــافظ علـــى ـ"""لتدفئـــة ل ـ"""(لنحـــافظ علـــى أرجلنـــا نظيفـــة  ؟ البلـــوفر؟ المريلـــة؟س الجـــواربلمـــاذا نلـــب ـ"""    

  .مالبسنا)  
بـأن  اللـه ونحـن يمكـن أن نشـكر ،وواحدة مـن هـذه األشـياء مالبسـنا ،أعطانا أشياء كثيرة لنتمتع بها الله :التعليق

  على ثوبه الجديد. اللهنحافظ على مالبسنا. وقصة اليوم عن طفل يشكر 
  

 ثا
ً
  القصة:�نيا

  

   :القصة تمهيد

  :عرض صورة بها أب وأم وابن ومالبس كثيرة أو اجعل طفل غير خجول يقف أمام الفصلا  
  ؟سأله. هل تعرف ما هذااالطفل ثم  أشر إلى بلوفر ـ    
  ؟هل أعطاك بابا أو ماما جاكت ـ    
  الصوف؟ يأتيهذا الجاكت مصنوع من الصوف. فهل تعلم من أين  ـ    
  ؟خلق الغنم يالذن مَ  ـ    
  العالم كل األشياء. فيخلق  اللهمن أشياء كثيرة و  عَ نِ ... صُ  جاكتالإن  ـ    
  .من القطن عَ نِ صُ نه إ ؟هل ترى هذا القميص ـ    
  ؟من أين نحصل على القطن ـ    

مامـا وأعطـاهم نقـودًا و بابا  اللهالناس لتعرف كيف تصنع لك مالبس من القطن. ساعد  اللهساعد  ـ
  ا لك مالبس جميلة.ليشترو 

  
  )داء�جديد�لصموئيلر (�:القصة

  
. ي . نظــر صــموئيل إلــى القطــع الكبيــر فــي ثوبــه وقــال: إن هــذا الثــوب أصــبح صــغيرًا جــدًا علــ. يــاه" "يــاه

! مــاذا حــدث؟ هــل صــغر ثــوبي؟! لقــد كــان صــموئيل صــغيرًا ي فكــر صــموئيل: ولكنــه كــان مضــبوط علــو 
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. وكـان فـي الهيكـل. يسـاعد عـالي الكـاهن العجـوز. اللـهل. بيـت حينما أحضرته أمه حنة ليخـدم فـي الهيكـ
ه وكـان صـموئيل صـغيرًا حينمـا أحضـرته أمـ اللـهوكان عـالي الكـاهن يرعـى صـموئيل ويعلمـه كيـف يخـدم 

. ولكنـه لـم يظـل صـغيرًا. مثـل كـل األطفـال أخـذ يكبـر ويكبـر حتـى جـاء اللـهحنة ليخدم في الهيكـل. بيـت 
  ًا على مالبسه القديمة.يومًا أصبح فيه كبير 

هـل صـغر الثـوب؟ ال بـل الصـبي أصـبح كبيـرًا. ونظـر صـموئيل إلـى القطـع الكبيـر فـي ثوبـه "مـاذا ســوف 
  بثوب جديد؟!" يأت أين نأفعل"؟ واحتار "مِ 

 يصــموئيل وهــو يجــر  ىذلــك اليــوم أتــى لزيــارة صــموئيل شــخص عزيــز عليــه جــدًا. مامــا. مامــا. وبكــ فــيو 
  للقائها.

لقــد أصــبحت كبيــرًا. أنــت حقــًا تحتــاج إلــى “ه بــين ذراعيهــا ورفعتــه وحضــنته بشــدة وقالــت: وأخذتــه حنــة أمــ
  ن ماذا تكون؟"م خالهدية التي صنعتها لك. 

وفـــك صـــموئيل هديتـــه وهـــو واثـــق أنـــه ســـوف يكـــون ثـــوب جديـــد ”. أظـــن أنـــا عـــارف“وضـــحك صـــموئيل: 
  الثوب عليه. وجميل. وفعًال وجد الثوب الجديد ولبسه بسرعة ولف أمام أمه لترى

ــإ" :فقالــت لــه أمــه ا تكبــر علــى هــذا الثــوب فســوف أحضــر لــك واحــد جديــد"نــه يبــدو عليــك جمــيًال جــدًا ولم 
  كل عام. كانت أم صموئيل تحضر له ثوب جديد. كل واحد أكبر قليًال من الذي قبله. فيوهكذا 

  

  جاوبـالت
  

 
ً

  :�اناقشة�والحوار�أو

  
  :حوار عن مالبس العيد  األسئلة:

  ؟ من أين يشتري والديك مالبسك؟ من الذي يفصلهم ؟للعيدثوب جديد لك  الذي يشتريمن  ـ    
  ؟الصوف يأتيمن أين  الصوف.مصنوع من  العيدثوب  ـ    
  ؟خلق الغنم الذيمن  ـ    

  

  : العملالتعلم ب
  

   اصنع ثوب جديد لصموئيل حسب النموذج المرفق+   
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ً
  ري ـ:�النشاط�التعبيثانيا

  

  :حوار بالعرائس مع بعض ثم مع األطفال� 

  

  :بمالبسنا نعتنيكيف  �
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  :الصالة �

  .حوار مع األطفال

  
   ؟الصالة عن مالبسنا فيه لل  واماذا تريدوا أن تقول

 بطلبات األطفال وبلغتهم يصل.  
  : حفظ صالة شكر عن مالبسناخرآاقتراح 

  
#  

  الهدوم علىأشكرك يارب       
    .. الخ. الفستان علىأشكرك يارب         
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   ن:الطفل أ ةمساعد  :ف الدرسهد�@
  .يريد أن يكون لكل واحد بيتاً  اللهيعرف أن  ـ    
  ز بيته عن بيوت األجناس األخرى وبيوت بقية المخلوقات.يشعر بتمي  ـ    
  .اللهب كيف يكون بيته مكانًا سعيدًا يحيا فيه بمعونة يتدر  ـ    

  
  :أن كل طفل يستطيع أن بد الدرس ال نهاية في  :الوصول للهدف�@

  .بنى بها البيتيُ  ياد التيعرف المو  ـ    
  .اللهينسبها إلى  ـ    
  .يردد اآلية ـ    
  .على البيت اللهيشكر  ـ    
  .يعرف فوائد البيت ـ    
  .بنظافة البيت ييعتن ـ    

 

   اآلية:�@
� �� ��":��P
I��"ٍ�� 7
��P���i�VX?[��|و���,��،�����ن�
I���X��
�).��i�")�e�٣��:٤א����-
����D:�4Sאْ����= �

  
   :الشاهد�@

  ).٤ ــ ١راعوث  (    
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  استعد لدرسك
  

  :اعرف درسك �
 ٨٠حوالي تبعد  التيإلى مؤاب شرق البحر الميت  ُنْعِميبيت لحم. رحل أليمالك و  فيوقت المجاعة  في
نـات مؤابيتـان مؤاب تزوج االبنان مـن ب فيخالل عشر سنوات  فيمحلون وكليون و  ابناها معهموكان  كم

  وبعد ذلك مات األب واالبنان.
حماتها إلى  ُنْعِمي. وقررت أن ترجع مع إسرائيلإله  الحقيقي، اللهوكانت أرملة محلون راعوث قد عرفت 

  .ثم مع بوعز ُنْعِميمع  توسكن اً بيت اللهبيت لحم وهناك أعطاها 
ب اللــبن والطــين وســقفه مــن القــش مــن الطــو  ةمــن المحتمــل أن البيــت األول كــان حجــرة واحــدة مصــنوع

والطــين وكــان بــه مصــباح صــغير مــن الفخــار وينــار بفتيــل وزيــت الزيتــون واألرضــية مــن التــراب والــزلط. 
  وبالنســــــبة للطعــــــام، لقــــــد اســــــتفادت راعــــــوث مــــــن شــــــريعة أن يجمعــــــوا مــــــن الســــــاقط خلــــــف الحصــــــادين 

  .)٢٢ :٢٣ (ال
. وتــزوج بــوعز مــن ُنْعِمــيكــان بــوعز مــن أقربــاء ) و ٣: ٢راعــوث لتحصــد مــن حقــل بــوعز ( را  اللــهوقــاد 

  .)١٢ ـ ١ :٤ربين لها ( را قراعوث حسب التقليد بعد أن رفض أقرب الم
  راعوث.و  ُنْعِميأكثر من بيت  اً وأثاثه فاخر  كان بيته بدون شك فخماً  ،ولما كان بوعز رجًال غنياً 

نســاب أسلســلة  فــيود وهكــذا تكــون راعــوث لــدا داً ليكــون ِجــ اً لراعــوث أن يعطيهــا ابنــ اللــهوقــد كانــت خطــة 
  .)١٧ ـ ٥ :١مع مت  ٢٢ ـ ٢١: ٤السيد المسيح (قارن را 

  

  :تأمل درسك �
. جـرب أن تستشـعر إحساسـك بعـد يسـحتيـاج أسااوالشعور باألمـان . البيت أحد مقومات الشعور باألمان

  .سة، وأنت تحلم بحنين لدخول بيتكالعمل والدرا ييوم متعب ف
  .الذين يسكنونها معك أنفاس الراحةمن  فيها البيت واحة تتنسم .حوائط وأثاث البيت ليس هو
  . هو عالقات الحب والسالم والقبول المتبادل معهم.ك وزوجتك وأوالدكاالبيت هو والد

ب أن يكـون أول مـن ، إن لم تطلـب مـن الـر ولكن تذكر أن تعبك سيكون باطالً  ،بناء هذا البيت فيتعب ا
  .هذا البيت ييبن

  

  ؟لماذا هذا الدرس �
ن بعـض إ. البيـت لـيس بالضـرورة منـزل فـاللهعطية من  هىدرس اليوم علم تالميذك أن بيوتنا أيضًا  في

المختلفــة. ســاعد تالميــذك  االقتصــاديةبيــت مــن خشــب حســب الظــروف  فــيحجــرة أو  فــي تعــيشالتالميــذ 
أن لإلنســان بيــوت مختلفــة حســب أشــكال كثيــرة وأحجــام مختلفــة و  فــيليعرفــوا أن البيــت ممكــن أن يكــون 

أعطــى لكــل واحــد منــا مكانــًا ليحيــا  اللــهولكــن  .البيئــة وكــذلك بيــوت اإلنســان مختلفــة عــن بيــوت الحيوانــات
  فيه.
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  درسـرض الـع
  

 
ً

  اراكز�التعليمية:�أو

  

  :مركز الصور �
  .أن يعرف معنى كلمة بيت وأنواع البيوت المختلفة الهدف:
...) وكـذلك بيـوت  بيـوت خشـبية ـبيوت من الثلج  ـزل منا ـت كثيرة متنوعة (خيام عرض صور لبيو ا :الوسيلة

  ...). حجرة ـحظيرة  ـبعض الحيوانات (عشش 
  هذه البيوت؟ فييعيش  الذيمن  ـ :الحوار

  ؟ين نرى هذه البيوت؟ ما شكل بيتكأ ـ
  ؟هذه البيوت تْ عَ نِ مما صُ  ـ

�=��VX[�i�P 7��"�PI�:��"�X��Iن�����و���,�������يقول  واإلنجيله كل واحد منا. يحتاج الذييعرف نوع البيت  الله :التعليق
�-S�:א��iא���".  

  
  :مركز المكعبات �

  .يصنع منها البيت التيأن يعرف العناصر  الهدف:
طلـــب مـــنهم أن احضـــر مكعبـــات لألطفـــال و ا الوســـيلة:
  .يبنوا بيتاً 

  .)فرصة لإلجابة (أعطِ  ؟بنىهل رأيت بيتًا يُ  الحوار:
  .)الحديد ـالخشب  ـالزلط  ـ(الرمل  ؟بناء البيت فيالعناصر المستخدمة  هى؟ ما بنى البيتيُ  ذامابف ـ

�"���:����VX[�i��P 7��"��PIن������و����,���يقــول  واإلنجيــلبيوتنــا.  ينحتاجهــا لنبنــ التــيخلــق لنــا كــل المــواد  اللــه التعليــق: �
X�I�=א����S�:��-א�����i".  

  
  :مركز العائلة �

  ؟لماذا نحتاج بيتو الت البيت أن يعرف استعما :الهدف
أدوات مطبخ) وأثناء لعب األطفال يدور الحوار عن مـاذا  ـغرف نوم  ـعرائس حضر ألعاب العائلة (ا :الوسيلة

  ؟نفعل نفعل داخل البيت وماذا ال
  ؟أين نعد الطعام ـ :الحوار

  ؟نامنأين  ـ
  ؟قومنلعب الكرة؟ أين نأين  ـ

للبيـت وقـد  احتياجاتنـايعـرف  اللـه أن نصـنعها خـارج البيـت. عال نسـتطيرة. البيت نصـنع أشـياء كثيـ في  :التعليق
  .لكل واحد منا بيتًا ليحيا فيه ىأعط
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ً
  القصة:�ثانيا

  :القصة تمهيد
أن يجـدا بيتـًا ليعيشـا  محتـاجينا تـ، كانُنْعِمـيقصة اليوم عن امرأتان واحدة اسمها راعوث واألخرى اسـمها 

  .ابهمبما يناس الله اساعدهمفيه و 
  

ْعمِ :�بيت�راعوث�و القصة
ُ
  ين

  
تعــيش فــي بــالد غريبــة لمـدة طويلــة مــن الســنين وكانــت قــد أتيـت إلــى هــذه الــبالد مــع عائلتهــا  ُنْعِمــيكانـت 

 ُنْعِمـيمات وكذلك ابناها الكبـار ولـذا قـررت  ُنْعِميولكن زوج 
  أن تعود إلى بالدها.

نـــت وكا ُنْعِمـــيكانـــت راعـــوث فتـــاه قـــد تزوجـــت مـــن أحـــد أوالد 
وهى مثل ابنتها وأرادت راعوث أن تعود مع  ُنْعِميتحب أوالد 

العجــوز لتعتنــي بهــا وتخــدمها. وكانــت تريــد أن تعــيش  ُنْعِمــي
وشعبك يكـون  .معها وقالت لها راعوث: حيثما تذهبي. اذهب

 ُنْعِمــيوأعبــده مثلــك تمامــًا. وفرحــت  اللــهشــعبي وســوف أحــب 
   أن راعوث سوف تظل معها.

راعـوث والعجـوز  اللـهإلى مدينـة بيـت لحـم، سـاعد ا تولما جاء
بيتًا صغيرًا ليعيشا فيه. إنـه البيـت القـديم الـذي  اأن يجد ُنْعِمي
  .ُنْعِميتركته 

راعـوث ينظفـان البيـت ويصـلحاه حتـى أصـبح بيتـًا مناسـبًا. إنـه حسـنًا أن نجـد مكانـًا لنحيـا و  ُنْعِمـيوأخذت 
  فئًا.ن بالخارج برد يكون داخل البيت دا يكو ولم  ،فيه حينما تمطر السماء فال يبلل بالمطر

يــوم قالــت راعــوث "نحــن نحتــاج إلــى طعــام. أنــا  فــيو 
ســوف أذهــب إلــى الحقــول والــتقط حبــوب القمــح التــي 

نعـــــم يـــــا “ ُنْعِمـــــيفقالـــــت لهـــــا ” تســـــقط مـــــن الفالحـــــين
 ةوهكذا أخذت راعـوث سـل” راعوث. نحن نحتاج ذلك

ان الرجـــال الحقـــل كـــ فـــيوذهبـــت إلـــى حقـــول القمـــح و 
ـــســـنابل القمـــح ويجمعو  نيقطعـــو  ه فـــي أكـــوام وكـــانوا ن

يتركـــون بعـــض الســـنابل للنـــاس الفقـــراء ليأخـــذوا منهـــا 
تســاقطة قمــح. فكانــت راعــوث تجمــع هــذه الســنابل المُ 

  .ُنْعِميوتضع القمح في سلتها. وتأخذه إلى المنزل وتعطيه ل
طحن بعضه لتصنع دقيق ومنه تصنع خبزًا لتصنع بليلة وت تغلي بعض من القمح مع الماء ُنْعِميوكانت 

  .ُنْعِميوكيك وهكذا كانت تأكل راعوث و 
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 وبالحبـ غنيًا واسمه بوعز وقد رأى راعـوث وهـى تلـتقط وكان صاحب الحقل الذي تجمع منه القمح رجالً 
راعـوث  ورأى أنها فتاة طيبة وتزوج بوعز من راعوث وذهبـت

رجــًال طيبــًا  الفخــم. وكــان بــوعز لتعــيش معــه فــي بيتــه الكبيــر
كانـت راعـوث تفعـل فـدعا مثـل مـا  ُنْعِمـيوكان يريد أن يرعى 

  معه ومع راعوث. لتعيش ُنْعِمي
بوعز طفًال وكـم كـانوا سـعداء. و وبعد فترة أصبح عند راعوث 

  بالطفل. يكانت سعيدة أيضًا. وكانت تعتن ُنْعِمي
 .اللهفي البيت الفخم الذي أعطاه لهم  وعاشوا كلهم سعداء معاً 

  
  جاوبـالت

  
 
ً

  :�اناقشة�والحوارأو

  :األسئلة ـ أ
  وراعوث أن يجدا بيتًا؟ ُنْعِمي اللهكيف ساعد  ــ  

إلــى  ُنْعِمــيوأخــذها هــى و تزوجهــا  الــذيســاعد راعــوث أن تقابــل بــوعز  ـ""أن يجــدوا بيتــًا صــغيرًا  ا(ســاعدهم
  .)بيته الكبير

  
  :تمثيل مواقف القصة :التقليد ـ ب

التقـاط  ـ"تنظيـف المنـزل  ـ"البحـث عـن منـزل  ـلحم  إلى بيت يالمش ـ
  نتقال إلى بيت بوعز.اال ـالطعام  يطه ـالحب من الحقل 

كــل موقــف وطفــل  فــييمكــن أن يقتــرح األطفــال مــاذا تفعــل راعــوث  ـ""
هنـا  يتمشـ يمثل الموقف. أو اقترح أنـت علـيهم الموقـف وسـاعدهم "ال

  فوق الحبوب"
  .... الخ ”افةالمكان يحتاج إلى ترتيب ونظ هذا  

  

 
ً
  ري ـ:�النشاط�التعبيثانيا

  .ارسم بيتك التعلم بالعمل: �
  

  :حوار العرائس �
كيـف حـافظ علـى البيـت و ال يـةالحـوار عـن كيفيـدور  حوار بالعرائس مع بعض ثم بـين العـرائس واألطفـال.

ع صـنَ مـا يمكـن أن يُ  ـ واإلزعـاجالهدوء  ـالنظام داخل البيت  ـنجعله مكانًا سعيدًا لنحيا فيه (نظافة البيت 
  عمال).األعاب أو لألاكن من ملم ي داخل البيت وما



- ١٠٣  - 
 

    :لون الصورة �

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  :الصالة �
  

#  
  رك يارب ـأشك

  يــل بيتــن أجــم
  ريحـه وأستـام فيـي أنــألن

  حنيـريي وُتـانـت ترعـوأن
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  ولوط)(إبراهيم�
    

  

  

  

  

  

  

  
  الطفل: ةمساعد  الدرس:هدف �@

  ه.ئأصدقا وهو خالقخالق كل الناس  اللهيعرف أن أن  ـ
  وجود أصدقاء حوله. فيوعنايته به  الله باهتمامأن يشعر  ـ
  ألنه أعطاه أصدقاء. اللهأن يتدرب على شكر  ـ

  

  :ل يستطيع أنبد أن كل طف نهاية الدرس ال في  :الوصول للهدف�@
  يعرف أهمية الصديق وضرورة عدم الوحدة أو االلتصاق الزائد باألهل. ـ١    
  ).يوصديق ييستخدم كلمات (صاحب ـ٢    
  دة مع أصدقائه.يشعر بالسعا ـ٣    
  يعرف ما يجب أن يفعله األصدقاء معًا وما ال يجب. ـ٤    
  من أجل أصدقائه. اللهيشكر  ـ٥    
 من أجلهم. ييصل  ـ٦    

  

    اآلية:�@
� �� �"��q��7א�-��
I4���������I����ً�������7
7;��4/�������"�� ;-�)١٢�:�١٥.( � �

� �
  : الشاهد�@

  ).١٢ :١٣ ـ ١٥ :٢تك (    
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  كـرسدـد لـاستع
  

  ؟لماذا هذا الدرس �
على نفسه. وقد بدأ يخرج من الذات إلى االلتصاق بأسرته وخاصة أمـه، ثـم  طفل الحضانة ال يزال مغلقاً 

ولكن عالقته باألقران تحتاج إلـى النمـو التـدريجي وهـذا  ـ األم البديلة (الخادمة)، أو األب البديل (الخادم)
كـون فـي وحـدة أو لـم يقصـد لنـا أن ن اللـهاأللفـة. ويعرفـه أن الدرس يدفعه على ذلـك فـي جـو مـن المحبـة و 

 ، األمر الذي يقود لألنانية.نتمركز حول الذات

  

   :عرف درسكا �
طبيعة اإلنسان أنه ال يستطيع الحيـاة من عينة له؛ ألن آدم، َخَلَق له حواء أيضًا لتكون مُ  اللهخلق عندما 

  .نه ويساعدهبمعزل عن اآلخرين، لذلك يحتاج ِلَمْن يعي
  

  ؟ك يحتاج إلى أمور يجب أن تراعيها، ما هىبأصدقائ ييجابرتباطك االاستمرار ا.  ؟ل تعبير يجب أن تقوم بها، ما هىبك ألصدقائك يحتاج إلى وسائحُ .  :تأمل درسك �

  .)٤ ــ ١ :٥أف صالة باكر من كل صباح ( فيكنيسة رجع إلى ما تهمس به أمك الا
  

  درسـرض الـع
  

 
ً

راكز�التعليميةا:�أو  

  :مركز األلعاب �
  ) ويختار صديق.صاحبي( صديقيأن يستخدم الطفل ويردد كلمة  الهدف:

ينتقـل ل دائرة. مـرر كـيس الحلويـات فيحضر كيس به حلويات أو ملبس. دع األطفال تجلس أو تقف ا :ةالوسيل
مينــا واحــدة مــن  " فحينمــا يصــل إلــى مينــا يأخــذ منــهصــديقيمــن طفــل إلــى آخــر إلــى أن تقــول "مينــا 

مـــريم  ـ""" صـــديقي(بطـــرس  صـــديقيالحلـــوى ثـــم يمـــرر الكـــيس مـــرة أخـــرى ويختـــار طفـــل ويقـــول فـــالن 
  حلوى. ن) وهكذا أكمل إلى أن يلعب كل األطفال ويأخذو صديقتي

نا نشـكرك ؤ اسـمك. وجميـل أن يشـاركنا أصـدقاجميـل أن يكـون لـك صـديق وجميـل أن يناديـك صـديقك بِ  :التعليـق
  ا أصدقاء يحبوننا.يارب ألنك أعطيتن

  

  مركز العائلة: �
  .أن يعرف أننا نفرح لوجود أصدقائنا حولنا  الهدف:

  ة...) + عروس. فنجانينــ أكواب ــ ألعاب بالستيك (أطباق  الوسيلة:
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  ؟العروسة. ماذا نصنع لنعد الحفلة لألطفال هيا نعد لعيد ميالد يوحا
  :صنع هذا الحواراأثناء اللعب  الحوار:

  ؟عيد ميالدك فيتفعل ماذا  ـ
  ؟تدعوه الذيمن  ـ
  ؟عيد ميالد صديقهم فيعل األصدقاء ماذا يف ـ
  ؟من هو صديقك؟ هل تحب أن يكون لك صديق ـ
  ؟ماذا يفعل األصدقاء مع بعض ـ

لـذلك هـو أعطانـا  ،يحبنا ويريـدنا أن نفـرح ونسـعد الله التعليق:
  نشكرك يارب ألجل أصدقائنا. أصدقاء.

  
  :مركز الصور �

  .اً يصنعها األصدقاء مع التيأن يتعرف على األشياء  الهدف:
األطفـال  لطفل واحد فقط ثم أطلب مـن ةصور  كل جزء فيحضر صور ألصدقاء وقسمها إلى قسمين ا الوسيلة:

حضــر اتكــون العمليــة ســهلة  لكــيالصــحيحة.  الصــورةن لــبعض ليكــون يأن تجمــع كــل قســمين مكملــ
 ـ""كتــاب  نطفــالن يقــرأ ـ""للصــور: طفــالن يلعبــان الكــرة  حــاتاقتراالصــور بأحجــام مختلفــة عــن بعــض 

  ...بعض طفالن يجريان خلف  ـ ةطفالن يرفعان سل ـطفالن يلعبان على األرض 
  ؟الصورة؟ ماذا يفعالن مع بعض فيماذا يفعل الطفل لوحده  ـ :الحوار

  ؟تلعب لوحدك بما تشعر وأنتَ  ـ
  ؟تلعب مع صديقك بما تشعر وأنتَ  ـ
أصـدقاء. وقصـة اليـوم  اللـهيعرف أننـا نسـتطيع مـع أصـدقائنا أن نصـنع أشـياء كثيـرة. لـذلك أعطانـا  هالل  التعليق:

   .خر اسمه لوطإبراهيم واآل أصدقاء. واحد اسمه اثنانعن  يمن اإلنجيل وتحك

  

 
ً
  القصة:�ثانيا

 

 اللـهميـل، اختـاره إبـراهيم أن يـذهب فـي رحلـة طويلـة إلـى مكـان ج حبيبـهمـن  اللـهفي يوم من األيام طلـب 
إلبراهيم. ففكر إبراهيم وقال سـوف أدعـو صـديقي لـوط ليـذهب معـي. وفعـًال قـال لـه وسـافر إبـراهيم ولـوط 

وخــرج فــي هــذه الرحلــة وســعيدًا ألن لــوط  اللــهنــه أطــاع أصــديقه فــي رحلــة طويلــة. وكــان إبــراهيم ســعيدًا 
ســعدان بعــض ويتكلمــان مــع بعــض وكانــا يُ  إلــى بــالد غريبــة كثيــرة وعمــال معــاً  صــديقه معــه. وذهبــا ســوياً 

وكـذلك  ،عزاخراف وم ،بقر وغنم :يحصالن على مواشي كثيرة اإبراهيم وصديقه لوط فجعلهم اللهوبارك 
  .معاً  اللهوشكروا  ،نين سعيديأموال كثيرة وأشياء كثيرة، فكانا فرح
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فــــي  اليســــاعدوهم ةالمواشــــي الكثيــــرة أحضــــرا رعــــا ولكــــي يرعيــــا
ـــــي األرض عشـــــب يكإطعـــــام الم ـــــيواشـــــي. وكـــــان ف إلطعـــــام  ف

ــــدأ الرعــــاة يتشــــاجروا مــــع االخــــراف والمــــ ــــر والغــــنم. وب عز والبق
تتضــايق وقــال إبــراهيم  وحينمــا ســمع إبــراهيم عمــا حــدث .بعــض

لصديقه لوط "نحن أصدقاء وال نحب الخناق والمكان أصبح ال 
ن لمواشــيك وأخــذ أنــا مكــا " فاختــار أنــتَ لمواشــيك ومواشــي  فــييك
إبــراهيم علــى صــديقه لــوط أن يختــار هــو  . وألــحّ كــان اآلخــرالم

أوًال. فشكر لوط صديقه إبـراهيم ألنـه جعلـه يختـار أوًال. واختـار 
ذهـب إلـى ا فقال له إبراهيم إذاً  .رت هذه األرض البعيدة هناكها عشب كثير وقال لصديقه أنا اختأرض ب

  هذه األرض وأنا أظل في هذا المكان.
 ن يحب كل منهم اآلخر ويساعد كل منهم اآلخر.يصديقوظل إبراهيم ولوط   

  
  جاوبـالت

  
 
ً

  :�اناقشة�والحوارأو

  :األسئلة -أ
  .لوجه فرحان حزين واألخرىحداهما لوجه إكل طفل صورتان  عطِ ا  

المواقــــف اآلتيــــة؟ (يجــــاوب األطفــــال بــــأن يرفعــــوا صــــورة الوجــــه  فــــيهــــل كــــان إبــــراهيم فرحــــان أم زعــــالن 
  .المناسب)

  رحلة طويلة مع صديقه لوط. فيإبراهيم ذهب  ـ  
  إبراهيم يتكلم مع صديقه لوط. ـ  
  وأموال كثيرة. يإبراهيم وصديقه لوط عندهم مواش ـ  
  رعاة إبراهيم يتشاجروا مع رعاة صديقه لوط. ـ    
  أوًال قبل إبراهيم أرض لمواشيه. اختارلوط  ـ  

  

  :صاحب عنديأنا  :التقليد -ب
وكـل  الـبعض اهمصـاحب ثـم يقفـان بجنـب بعضـ عنـدييختـار يقـول أنـا  الذيو يختار كل طفل زميل له  ـ

يمثالن أنهم يلعبان مع بعـض،  نلعب معاً  سوف تذكرها لهم. مثالً  التييقلدان حركة من األفعال  اثنان
صــاحب يمســكا  عنــديبقيــة األفعــال وحينمــا تقــول لهــم أنــا  فــيوهكــذا  ،نضــحك يقلــدان أنهمــا يضــحكان

  .قول فيبدأ اعاليًا. ثم بعض ويرفعاها  أيدي
 ـ" ياً سـو  ينجـر  ـ" ياً نضـحك سـو  ـ"ألعب معه  ـ أشوفه أسلم عليه ـبقابله في الكنيسة  :صاحب عنديأنا  ـ

  .معاً  ينصل  ـ صاحب عنديأنا  ـ نرنم معاً  ـ ياً نأكل سو 
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  .صديقيهذا ما أفعله مع   الصور:على حوار  -ج
يحب أن يفعل مثلهـا  التين يستخرج صور المواقف طلب منه أاكل طفل بالدور مجموعة صور و  أعطِ  ـ

  ه.ئمع أصدقا
 التـيب مـن الطفـل أن يضـع دائـرة حـول المواقـف طَلـآخر توزع ورقة به صور لمواقف مختلفـة ويُ  اقتراح ـ

  يجب أن يعملها.
 ـ يطفـل يتـرك صـديقه يبكـ ـ"طفـالن يتشـاجران علـى لعبـة  ـ"أطفـال تضـرب بعـض  ـ"الصـور المقترحـة  ـ"

طفــالن يتكلمــان مــع  ـ""طفــل يلعــب مــع صــديقه  ـ""طفــل يمســك بيــد زميلــه  ـ""عــام لصــديقه ط يطفــل يعطــ
  طفالن يذهبان إلى المدرسة. ـبعض 

  

 
ً
  ري ـالنشاط�التعبي�:ثانيا

  
  عرائس ورقية لألصدقاء التعلم بالعمل: �

  
  :المواد المطلوبة

ثنيها إلى ثالثة أجزاء (طبقات) اورق مقوى مستطيل وكل ورقة 
جه خطوط خارجية لطفـل ثـم قصـها مـن الخـارج ويرسم على الو 

  فتحصل على ثالثة أطفال ممسكين ببعض.
شــريط  ـ""مقــص  ـ""صــمغ  ـ""صــور لوجــوه أطفــال مــن مجــالت  ـ""

  .الصق
دع كل طفل يختـار وجـوه أطفـال ويلصـقها علـى عـرائس الـورق 

  ثم يلصق العرائس معًا لتكون حلقة واقفة.
 اللــه ر أن تشــكرلمنــزل. تــذكّ ا فــيعنــدما تلعــب بعرائســك الورقيــة  :التعليــق

  ك.ئألجل أصدقا
  

  
  :الصالة �

                                      #                        
  يـارك أصحابـرب باـي                                       

  مانـا كـوأن....  همـت تحبـأن                                      
  ناــضـب بعـًا نحــا دائمــنـيخّل                                     

  .نـيــآم                                    
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  :أنالطفل  ةمساعد الدرس:هدف �@
   .أعطاه خدام يعلموه ويهتموا به اللهيعرف أن  ـ    
   .يشعر بمحبة خدامه له ـ    
  .اإلصغاء لهم وطاعتهمعلى ب يتدر  ـ    

  

 :بد أن كل طفل يستطيع أن الدرس ال في نهاية :الوصول للهدف�@

  .للنشاط تهأثناء ممارس هويتكلم عن الخادميشاور على  ـ    
  عندما ينظر إلى الصورة يشاور على صورة موسى أثناء سماعه للوصية. ـ    
  الدرس. يقول آية ـ    
  .أثناء ممارسة النشاط عطية الخدامعلى  اللهيشكر  ـ    

  
  آية الدرس: �@

� �� ��0.��
�Q..�93���ًא��_4 "������

-ن��
���4����c
P������4��3�4S-���).�٤٤�:�١١;#�PUل�(�"� �
  

  : الشاهد�@
  ).١٨ ـ ١ :٤ ،٣خروج ( واخرج شعبي اذهب إلى مصر ـ اللهموسى خادم     
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  كـدرسـد لـاستع
  
  :عرف درسكا �

تتـوفر فـيهم أن  ي. ومن أهم الشـروط التـهم الذين يوصلون كلمته إلى الناسالعهد الجديد  فيخدام الرب 
  .)٣ ـ ١ :١يو  ١ ، ٢٢ ـ ٢١: ١هم معرفة شخصية بالرب يسوع (أع يكون ل

  .عن الشرط السابق ذكره يهناك مهارات تتوفر فيهم ولكنها ال تغن  
  

  :تأمل درسك �
مـدى أنـت حـريص  ي؟ وٕالـى أالزمـة لتحقيـق الشـرط السـابق ذكـره تـرى أنهـا يهى القنوات والوسائل التما 

  ؟على ممارستها
  

  ؟ماذا هذا الدرسل �
لفـة بهـذا الشـخص . والمطلوب هو تعويـده علـى تكـوين عالقـة أُ داية نشأته ال يرتبط إال بوالديهب فيالطفل 

  .المه، ونقصد به الخادمه ويهمنا أن يسمع لتوجيهه وكدخل حيات الذي
  

  درسـرض الـع
  

�:
ً

  اراكز�التعليميةأو

  

  :مركز األلعاب �
  .ن شاركوا في إعداد الطعام الذي يأكلهيمساعدة الطفل ليعرف أن كثير  :الهدف
   .ألكلشكل أطعمة لعلى مكعبات محيرات من ال :الوسيلة

مــنهم  ينشــتر  لكــيوالبــائعين الــذين يعرضــونها  لينمــو لألكــلتــزرع الحبــوب  التــيتكلــم عــن الفالحــين  :المناقشــة
   .هؤالء المساعدين ليأكلكل لنا األكل ونتكلم عن  نواألمهات واآلباء الذين يطهو 

  .في تجهيز طعامنا انكثيرين ليساعدو أعطانا مساعدين  الله :التعليق
  

  :العائلةمركز  �
  .مساعدة الطفل ليعرف أهمية المساعدة :الهدف
 واأيبـدسـاعد األطفـال  ـمختلفة من األكـواب أشكال  ـأنواع من الخضروات  ـعلب تين  ـطبخ أدوات م :الوسيلة

إحضـار  فـيالبريـد  سـاعييسـاعد  الـذييسـاعد بـائع اللـبن ألخـذ اللـبن لنـا؟ مـن  الذين لعبهم بسؤال مَ 
 همأمهــات يســاعدونســاعدين وهــم ميكونــوا  أن نويحبــو لنــا؟ بعــض األطفــال يتمتعــون بــذلك  الخطابــات

   ... أليس كذلك ... ساعدات جيدةم
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مــــن أحــــد  الشـــرطةرجــــل  ـ"""" نـــاأشـــكرك يــــارب علــــى أمهات ... منســــاعده ونحـــن يعطينـــا األمهــــات اللــــه :التعليـــق
  أشكرك يارب على مساعدينا. .اللهالمساعدين الذين خلقهم 

  

  :مركز األلعاب �
  .حياته األشخاص الذين يساعدونه فيوظائف على مساعدة الطفل ليتعرف  :الهدف
: طلـب مـن األطفـال أن تبنـي أي مبـانيا، صـور لعربـاتو مـن عـرائس و ن المكعبات م مجموعة مختلفة :الوسيلة

  .قسم شرطة ـ محطة أتوبيس ـكنيسة  ـ بيت

  ؟ن الذي يعمل فيه وكيف يساعدناه مَ طلب من كل طفل أن يصف المكان الذي بناه واسألا المناقشة والحوار:

 ـ""نعــم الخــادم ؟ اللــهعــن  نــتعلم فــي الكنيســة لنصــلي، ومــن يســاعدنايســاعدنا  الــذيمــن  كنيســة ىبنــهــذا  :التعليــق
   .الخادم أحد المساعدين الذين أعطاهم لنا الرب

أعطانـا مسـاعدين  اللـه. الـدكتور؟ أشـكرك يـارب علـى الـدكتورعيادة دكتـور كيـف يسـاعدنا  ىبنجون  ـ
كثيــرين  خــداماليــوم يوجــد  ... يخــدموننا ينــا لكــلالــرب  مهنــاك نــاس كثيــر أعطــاه، ابنــكثيــرين ألنــه يح

  نـــه يرســـل لنـــا خـــدام ويقـــول عـــنهم ، إالـــرب صـــالح :لنـــا اإلنجيـــلويقـــول  .الخـــدام أشـــكرك يـــارب علـــى
"�0�Q
�����

-ن���
���4���c
P�����4��3�4S-���".  

  

  القصة
علــــى ... موســــى يســــاعد الغــــنم  موســــى يرعــــى غــــنم حمــــاه

ومكـان  .وميـاه ليشـربوا منهـا.. ... يجاد عشب ليـأكلوا منـهإ
  .. فهو مساعد جيد.. ليستريحوا فيه

في يوم من األيام عندما كان موسى مـع الغـنم، رأى شـجرة 
ولكــن لــم تكــن تحتــرق!!  عليقــة ورأى الشــجرة مشــتعلة بالنــار

. .. ة من قبـلعليقة مثل هذه الشجرة المشتعل موسى لم يرَ 
مشـــــتعلة  .. نعـــــم هـــــذه الشـــــجرة.جيـــــداً  اوقـــــف لينظـــــر إليهـــــ

الـرب  ـ"أنـه الـرب  ـ" اً !! وعند ذلك سمع موسـى صـوتبالنار
.. قال الـرب . مشتعلةاليكلم موسى من خالل العليقة غير 

موسى: أنا أريدك أن تقود هؤالء الناس ليخرجوا من مصـر 
ويــذهبوا المكــان الــذي أريــد أن يعيشــوا فيــه. موســى يريــد أن 

 هم. كلّ .يعرف كيف يكون مساعد فهو يسمع عن متاعبهم.
الــرب وقــال لــه مــاذا يفعــل. قــال الــرب لموســى كيــف يســاعد 

   .الناس ليتركوا مصر ويذهبوا إلى مكان جديد ليعيشوا فيه
: أنــا ذاهــب ألكــون الغــنم. قــال موســى لــه ىرعــ. فيحضــر رجــل آخــر ليوبعــد ذلــك ذهــب موســى ليــرى حمــاه

  .. وبعد ذلك ذهب موسى ليساعد الناس كما قال الرب له..الرب خادم
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  جاوبـالت
  

:
ً

  rسئلة�واناقشة�أو

  :األسئلة
؟ شـــجرة الغـــنم ىفـــي الصـــحراء وهـــو يرعـــ ىموســـ ىمـــاذا رأ
   .مشتعلة

؟ أن يسـاعد النـاس لتخـرج مـن ىماذا طلب الرب مـن موسـ
   .مصر

  .؟ نعمطلب الربعلى  ىهل وافق موس  
   

   ... أنا خادم اإلنجيل. لعبة أنا راعي غنم  التقليد:
وهــو راعــي  ىغــنم يقلــد األطفــال موســحينمــا تنــادي راعــي 

الخـادم يمسـك  مـا تقـول خـادم إنجيـل يقلـد األطفـال. وحين..غنم يمسك بعصاه ويمثل بقية األطفال الخراف
  . منه وبقية األطفال تالميذ الفصل باإلنجيل يشرح

  

:
ً
  ريةـrنشطة�التعبي�ثانيا

  اصنع عروسة ورقية: �
  

  اللَّهخادم كلمة  ىموس
  

  

  

  

  

  

  : ةصالال �
  
#                 

  رك يارب ـأشك
  كـدامـل خـن أجـم

  يـتم بـويه يـخادم يرعان يأعطن
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  مساعدة الطفل: :هدف الدرس�@
   .رؤوسناعلى أعطانا كهنة يباركوننا ويضعون الصليب  اللهأن يعرف أن  ـ    
   .ة الكهنة لهأن يشعر بمحب ـ    
  .يطلب بركتهمو تقبيل أيدي الكهنة على ب أن يتدرّ  ـ    

  
  : ىبد أن كل تلميذ يكون قادرًا عل في نهاية الدرس ال :الوصول للهدف�@

  .يذهب للكاهن ويتكلم معه ـ    
  .الكاهنل يد قب يُ  ـ    

  
   اآلية:�@

� �� �"� ���/4������4V7����
� .)١٣٢:�٩(�#�-���"�[��9א��7-ن �
  

   هد:الشا�@
  .)١١ :٢ (صموئيل األول عالي الكاهن يرعى الطفل صموئيل    
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  كـدرسـد لـاستع
  

  : اعرف تالميذك �
ــك ا � ــرف درس حتاجتهــا كــل اتــربط بــين ضــفتين. وهــى وظيفــة  ياهــا القنطــرة التــ" كلمــة عبريــة معنكــاهن: "ع

  .ن يربطهم بالضفة العليا، السماء، حتى الوثنية لمالشعوب
، هللـــ احتياجاتـــهالصـــاعد وهـــو رفـــع  االتجـــاه. اتجـــاهين فـــي، اللـــهوســـيط بيـــه وبـــين للاإلنســـان  احتيـــاجإنـــه 

  .وكالمه له اللهوهو إنزال مشيئة  الهابط واالتجاه
" لحن "ميغالو فيشخص المسيح رئيس كهنتنا األعظم كما تلقبه الكنيسة  فيوهذا تحقق بصورته الكاملة 

  .رسالة العبرانيين فيالرسول ذلك  ا شرح بولسالشروط المطلوبة كم ىف وَ  ينه هو الذأل
  .يستمد كهنة العهد الجديد كهنوتهمومن كهنوت المسيح   

  

  :تأمل درسك �
المسـيح سـوى أنـه  فـيرى يـفيتيـروس = شـفيع) هنـاك مـن ال  سيبـر إالشفاعة من وظائف الكـاهن (قـس = 

تفـرق بـين  يت التـلعالمـا. مـا هـى ا)يالمسـيح كشـفيع (محـام فـيتشـف حقـه كا) وهنـاك مـن يديان (قاض
  ؟نظرك فيالشخصين 

 ـ""تنفــر منــه  ـ""؟ تخافــه خطــًا تحــت مــا تصــف بــه هــذه العالقــة ضــع ،مــا هــى نوعيــة عالقتــك بأبيــك الكــاهن
  .آخر يء. ش.. ـتخضع له  ـتحبه  ـمه تحتر 

� �
  درسـرض الـع

  
:
ً

  اراكز�التعليمية�أو

  

  مركز الصور:� 
   .عمل الكاهنعلى أن يتعرف  :الهدف

األطفــــال مجموعــــة صــــور علــــى ض عــــر ا :ســــيلةالو 
كـاهن  ـالمذبح  ي أمام، كاهن يصل للكاهن
 ـ"المنجليـة على اإلنجيل  أكاهن يقر  ـيعظ 

   .كاهن يناول الشعب ـكاهن يعمد طفل 

هـــذه الصـــور؟ هـــل  مـــاذا يفعـــل الكـــاهن فـــي :الحـــوار
   ؟؟ أين؟ هل تعرف اسم كاهن كنيستكرأيت هذه األمور

  ."[�o-ن�א���V7������7"�� /ل يقول عنهم ، واإلنجياللهح قلب فرِ كثيرة جيدة، تُ  اً أمور يعمل الكاهن  :التعليق
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   :مركز الفن �
  .مالبس الخدمة للكاهنعلى أن يتعرف  :الهدف

حضر قطع قماش بيضـاء ليلبسـها او  ،اصنع عرائس ورقية اسطوانة تمثل الكاهن ويلبس مالبس سوداء :الوسيلة
   .للكاهن

   .حضر له تونية بيضاء ليلبسها، فهيا نُ ن يستعد اآلن للقداس والصالةلكاها :الحوار

   .واإلنجيل يقول كهنتك يلبسون البر، اللهس بيضاء جميلة ونظيفة ليخدم يلبس الكاهن مالب :التعليق
 

  

  

  

  

  

  

  

  

:
ً
  القصة�ثانيا

  

 ، وقــد أعطاهــا الــرب ولــداً ، أن تجعلــه يخــدم فــي بيــت الــرباً حنــة قــد وعــدت الــرب إن أعطاهــا ولــد كانــت
هبــت لعــالي الكــاهن ، وذ، فأحضــرته أمــه ليخــدم فــي الهيكــلصــموئيل قلــيالً  رَ َبــأســمته صــموئيل، وكَ  جمــيالً 

. فرح الكاهن بصموئيل، ه ليخدم الرباني الرب وقد أتيت ب: ها هو صموئيل الذي أعطالطيب وقالت له
 ى. فرحـت حنـة أن الكـاهن سـوف يرعـخدم الـرب، وسـوف أعتنـي بـه وأرعـاهمه كيف يعل وقال وأنا سوف أُ 

كثيـرة مذهلـة ولكـن  اً م عالي الكاهن صموئيل أمـور لقد عل  ه، كما فرحت أن ابنها يخدم الرب.بنها ويهتم با
  . ويطيعه هالل مه كيف يسمع صوت ا عل أجملها عندم

  
  جاوبـالت

  
:أ

ً

  rسئلة�واناقشة�و

   :األسئلة
وتلعــب معــه وترعــاه  ،تجهــز لــه طعامــه ومالبســه ؟كيــف تهــتم حنــة بابنهــا الصــغير صــموئيل فــي البيــت ـ""

   .وقت نومه
   .؟ أمه حنةحضر صموئيل ليخدم الرب في الهيكلمن أ ـ  
   .؟ عالي الكاهنمن يهتم بصموئيل في الهيكل ـ  
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   يد:التقل
شـكرك يــارب ألنــك أب ويقــول . ومــن يباركـه يقبــل الصـليكـاهن ويمســك صـليب ويبــارك األطفـال يقلـد طفــل
  .تباركني

   
   :)الشماس الصغير (حوار بالعرائس

   .. والكاهن يحبني ويعلمنيس الصغير يقول: أنا أساعد الكاهنالشما  
   .، ويرشم التونية بالصليبي ليرأسي ويصل على فهو يضع صليبه   
   .معل سمع له عندما يعظ ويُ أوأنا   
   .وهو يعطيني التناول المقدس  

  
:
ً
  ريةـrنشطة�التعبي�ثانيا

   :ن الصورةلوِّ� 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

            
  
  
  : الصالة�

#  

  ارب ــر يــذكا
  اـا يباركوننـم كمـا باركهـكهنتن

  



- ١١٧  - 
 

  

  

� �

�ـ��١٨ ـ �
�^د��B�!D)#�3^S!����א� �

�ع���d#��א�� �
� �
�� �

  
  :أن الطفل ةمساعد هدف الدرس:�@

  .يثير فينا الفرح اللهكالم سماع يعرف أن  ـ    
  (قصص اإلنجيل). اللهيشعر بالتشوق لسماع كالم  ـ    
  .ويطيع وصاياه باهتمام هالل كلمة ل اإلنصاتيتدرب على  ـ    

  

  :بد أن كل طفل يستطيع أن الدرس ال نهاية في :الوصول للهدف�@
   .العذراء رَ يقول أن المالك بش  ـ١    
  .تسمع بشارة المالك هىيبتسم عند تقليده للعذراء و  ـ٢    
   .يقول أن بشارة تعني خبر مفرح ـ٣    
  .يرسم مالك أو يصنع مالك من الورق ـ٤    
   .ع آية الدرسيسم ـ٥    
   .يحفظ مرد آمين ـ٦    

  

    اآلية:�@

� �"�Q5�����"��]�����:�..�.�P��,����=�Q����-��"�)��-�١��:٣٨.(� �
� �
    :الشاهد�@

  ).٣٨ ـ ٢٦: ١لو( المالك يبشر العذراء    
  
  
  
  

  

�������f :رابعةالوحدة الgع���#  
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  كـدرسـد لـاستع
   

  :اعرف درسك �
. وكانـت سـمها "الجليـل"ان الـبالد و طقـة الشـمالية مـالمن في، وهى مدينة "الناصرة" فيكانت العذراء تعيش 

  .هو يوسف النجار ليعولها يشيخ تق مقيمة عند
، ومــع ذلــك أحنــت خالفــًا لتوقعاتهــاإنجابهــا لطفــل مُ  كــان خبــر ينــذرت القديســة مــريم بتوليتهــا للــرب وبالتــال

��א��������ذא��S�-X" :إرادتها وخضعت بقولها للمالك���P���]���,�=�Q���-�"�.  

  

  :سل الدرتأّم �
. ظهـــر شـــعور اإلنســـان نزعاتـــه البشـــرية. مـــن شـــعور وتفكيـــر ولكنـــه يتجاوزهـــا فـــي ييلغـــ التســـليم للـــرب ال

الفهــم حــين "فكــرت"  فــيرغبتهــا  فــيفكيرهــا ، وظهــر تبــدأ عنــد ظهــور المــالك لهــا الــذيخوفهــا  فــيالعــذراء 
  ؟هذا يوسألت المالك كيف يكون ل
. اإليمــان لــن ح إنســانيتك، ســتظل إنســانًا يشــعر ويفكــرختفــاء مالمــاال تتوقــع  ،مهمــا بلغــت قامتــك الروحيــة

م مخدوميك إنسانيتك وعل  ْش لفهم. عِ ا في، وال رغبتك حاسيسك السلبية من خوف وحزن وقلقحتى أ ييلغ
  .بهذا

  

  ؟لماذا هذا الدرس �
 فـيسـم ويحب أن تنقـل لـه أخبـارًا سـعيدة أو يالعبـه أو حتـى يبت .تميل نفسية الطفل للفرح والمرح والتفاؤل

بهــذه الصــورة فيحبــه ويعــرف أنــه نقــل أخبــارًا حلــوة للعــذراء عــن طريــق  اللــهوجهــه لــذلك يجــب أن نقــدم لــه 
  .وأنه ينقل لنا أخبارًا حلوة عن طريق الخدام فيحبهم .المالك فيحب المالئكة

  
  درسـرض الـع

� �
 
ً

  اراكز�التعليمية:�أو

  

  العائلة:مركز  �
  أو خطاب ووظيفة الرسالة.توضيح معنى كلمة رسالة  الهدف:

البريـد يحمـل خطابـات ويطـرق البـاب. يمثـل كـل طفـل بابـا أو مامـا ويأخـذ الخطـاب. كـل  سـاعيتمثيل  الوسيلة:
وجده  الذيلوجه حزين أو فرحان وعلى الطفل أن يقلد الوجه  ةخطاب يأخذه الطفل يوجد بداخله صور 

  خطابه. في
أرسل أخبار مفرحة لفتاه  اللهأو حزينة واليوم سوف نعرف أن  سارةار الخطابات تأتينا دائمًا تحمل أخب التعليق:

  اسمها مريم.
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  الصور:مركز  �
  الصور ويشير عليه ويقول مالك. فيالمالك وشكله على ف تعر أن ي الهدف:
طلـب مـن الطفـل أن يسـتخرج ااقتـراح آخـر ( .حضر صور مختلفة بها مالئكة مع أشخاص أو أطفـالا الوسيلة:

  .)ليس بها مالئكة التيبها المالئكة من الصور  تيالالصور 

  الحوار:

  ؟ر إلى المالكالصورة؟ أشِ  فيأين المالك  ـ    
  ؟ماذا يصنع ـ    
  ؟ةكئالمال تعيشأين  ـ    

يرسـلهم ليبلغـوا رسـائل  اللـهو  ،السـماء فـي اللـهالمالئكة تحيـا مـع  التعليق:
  اسمها مريم. ةاأرسل مالك ليبلغ رسالة لفت اللهواليوم  ،للناس

  
  الفن:مركز  �

  أن يميز المالك وشكله جيدًا. الهدف:
  يصنع كل طفل مالك حسب النموذج الوسيلة:

لــه  ـ""منيــر  ـ""بــيض األيــدور الحــوار عــن شــكل المــالك. لونــه  الحــوار:
  ؟؟ ماذا يعمليقيمأين  ـ أجنحة

  لفتاه اسمها مريم. هممن اً أرسل واحد اللهجدًا و كثيرة السماء مالئكة  فييوجد  التعليق:
� �

 
ً
  �القصة:�ثانيا

  
وكانت صغيرة ولطيفة وطيبة، ويحبها كـل النـاس. وكانـت فـي الهيكـل  .كانت مريم تعيش في بلدة صغيرة

منــذ زمــن بعيــد " أنــه  اللــهمــرة ســمعته يقــرأ عــن وعــد أعطــاه  فــيتســمع الكــاهن يقــرأ مــن الكتــاب المقــدس، و 
نه حينما يأتي سـوف يصـنع أمـورًا مدهشـة فسـوف إلكاهن "سوف يرسل شخص المسيح إلى العالم" وقال ا

م كل واحـد فينـا كيـف نحيـا ونتصـرف كمـا عل يساعد الفقراء ويشفي المرضى واألعظم من ذلك أنه سوف يُ 
  أن نعمل.  اللهيريدنا 

وكانــت تقــول لنفســها "أنــه أمــر رائــع أن يــأتي  اللــهولمــا رجعــت مــريم إلــى البيــت، وأخــذت تفكــر فــي وعــد 
  لمسيح للعالم" وأخذت تفكر في الناس الذين سوف يساعدهم. وكانت فرحانة وهى تفكر في ذلك األمر.ا
، شــعرت بشــخص بجوارهــا ففتحــت عيناهــا فــرأت مــالك واقــف أمامهــا يمــرة بينمــا كانــت مــريم تصــل فــيو 

  ؟ فيها مالك، ولم تعرف ماذا تفعل ىفخافت. كانت أول مرة في حياتها تر 
أنــك . فــالرب أرســلني ألخبــرك .. .. عنــدي أخبــار مفرحــة لــك. وقــال لهــا: ال تخــافيفابتســم المــالك لهــا 

   .اللهستصبحين أم المسيح ابن 
  . البنه أماً  اللهالمالك وقالت بصوت خفيف: ما أعظم أن يجعلني إلى  فنظرت مريم  
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   .. فإنه سيملك وال يكون لملكه نهاية.. قال المالك وتسمينه يسوع  
  .. ليكن لي كقولك.. الرب سوف أعملهيم عينيها وابتسمت وقالت: كل ما يطلبه مني وهنا أغمضت مر 

  

  جاوبـالت
  

 
ً

  :�الحوار�واناقشة�أو

  

  : حوار بالصور
  واطلب منه أن يشير إلى الصورة الصحيحة أو يضع عالمة عليها.بعد كل سؤال  صورالاظهر للطفل 

  .مالك) ـبائع الجرائد  ـالبريد  ساعي(  ؟ المفرح لمريم اللهل كالم وصّ  الذيمن  ـ١    
  .العذراء ستصبح غنية) ـ؟        (العذراء ستلد الرب يسوع ماذا قال المالك لمريم ـ٢    
  .)أفكر ـال  ـ؟        (حاضر لمالكلماذا قالت مريم  ـ٣    

 ـ"التليفزيـون  ـ" اإلنجيـل ـ"الخادمـة  ـ"الكـاهن (؟ المفـرح اللـهنا أو يقول لنا كـالم ل ييحك الذيمن  ـ٤
  .)...الصحف

  

  :التقليد والتمثيل
يسـمع  والـذي "العـذراء سـتلد الـرب يسـوع" أذنـه  فـييمثل الخادم أو الطفل دور المالك ويقول لكـل طفـل  ـ

  . ليكن لي كقولك. .ظهر الفرح على وجهه ويقول حاضر.يقوم ويُ 
  

 
ً
  ري ـ:�النشاط�التعبيثانيا

  :العملالتعلم ب�
   .تصلي هىلعذراء مريم و لصورة  فيرسم مالك 

  

ــرائس  � ــوار الع الشــماس الصــغير: فــي القــداس أقــول   :ح
  " "آمين
الكنيســة  فــي اللــهحينمــا نســمع كــالم محــور الحــوار أنــه (

   .)مينآنقول حاضر أو 
كلمــــة  ىوتســــأل عــــن معنــــ ،مــــينآالعــــروس تحفــــظ مــــرد 

فتسـأل هـل  ـ"" معناهـا "حاضـر، موافـقفيقـال لهـا  ،مينآ
الـــذي  اللـــهفيقـــال كـــل كـــالم  ـ"""ر نقـــول حاضـــر ألي أمـــ

ســـمع أنســـمعه فـــي الكنيســـة نقـــول لربنـــا حاضـــر ســـوف 
  الكالم وأطيعه. 
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   :الصالة �
  .حفظ هذه الصالة                       

  
              #   

  نشكرك يارب                 
  رح. ـك مفـألن كالم              

  العذراء لدت من اتووإحنا فرحانين أنك             
  من فضلك ساعدني أسمع كالمك وأقول حاضر.       
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  أن:الطفل  ةمساعد الدرس:هدف �@

  .ا بميالدهحرِ أن يوسف ومريم فَ في مذود و  دَ لِ يعرف أن يسوع وُ  ـ    

   .يشعر بالبهجة لميالد الرب يسوع ـ    

   .بميالد الرب يسوع لترنيم احتفاالً اعلى يتدرب  ـ    

  

  أن:بد أن كل طفل يستطيع  نهاية الدرس ال في الهدف:الوصول إلى �@

   .في مذود دَ لِ يقول أن يسوع وُ  ـ    

   .يصنع مذود ـ    

  .يسمع آية الدرس ـ    

  

� اآلية:�@ �
� �� א"��
��ْ��43��������i�5�=א�����
���="�)-��٢��:١٤.( � �

   

   الشاهد:�@

  ). ٧ ـ ١: ٢لو(يسوع  جدًا بميالد الطفلا حرِ يوسف فَ مريم و     
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  كـدرسـد لـاستع
  

  :اعرف درسك �
مدينــة  فــيلتســجيل أســمائهم  يأ لالكتتــابســافرت العــذراء مــع يوســف النجــار مــن الناصــرة إلــى بيــت لحــم 

  . أراد أن يعرف تعداد مملكته يالذ أجدادهم حسب أوامر أوغسطس قيصر
كـــم /  ٥الدابـــة ال تتجـــاوز  . ولمـــا كانـــت ســـرعةكـــم ١٦٠لحـــم تقـــدر بنحـــو ناصـــرة وبيـــت المســـافة بـــين ال

ذلـك الزمـان لـم يكـن  فـييًال ، كمـا أن السـفر لـمواصـلة السـير فـيودة . مع العلم بأن لها قـدرة محـدالساعة
  .قع أن الرحلة استغرقت ثالثة أيام، فإننا نتو آمناً 

  

  :تأمل درسك �
هــذه الليلــة  فــي. و بيــت لحــم ســوى حظيــرة للبهــائم فــيًا ســة مكانــبعــد رحلــة شــاقة لــم تجــد لهــا العائلــة المقد

  .الرب يسوع راءالسيدة العذ ولدتالصعبة 
ا زلـت تسـتغرب ظرفـًا صـعبًا يمـر ، هـل مـصعب ألقرب أقربائه، أمه العـذراءقد سمح بظرف  اللهإن كـان 

  ؟ى عنك؟ أو تظن أنه قد تخلّ اللهن ؟ أو تظنه عقابًا مبك
  

  ؟رسلماذا هذا الد �
  .نقدم لهم السيد المسيح كطفل صغيرالصغار يحبون األطفال لذلك من المناسب أن 

   

  درسـرض الـع
� �

 
ً

  اراكز�التعليمية:�أو

  :مركز الفن �
  التعرف على مكان النوم (السرير المريح) ووظيفته. الهدف:

  .عمل سرير من الورق المقوى حسب النموذج الوسيلة:

  ؟أين تنام ـ  الحوار:

  ؟ذا تضع على السرير لتجعله مريحًا ودافئاً ما ـ
  ؟أو ترابيزة ييمكن أن تنام على كرسمما يصنع السرير؟ هل  ـ
ولكـن قصـة اليـوم عـن سـرير  فيـه بالـدفءشـعر حتى ن ومريحاً  ماما تجعل السرير الذي ننام عليه نظيفاً  التعليق:

  مصنوع من التبن.عجيب 

  

  مركز المكعبات: �
  .ت الخراف والبقر ومكان أكل البقرمذود وأنه بيكلمة نى كلمة حظيرة و معالطفل تعريف  الهدف:
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صـندوق  فـيو  ةحمـار) مـن المكعبـات الصـغير  ـ"بقـر  ـ"عز ام ـعمل بيت للحيوانات البالستيك (خراف  الوسيلة:
  الرمل ومذود من علب كرتون فارغة ويوضع به بعض من القش والتبن.

  .البيت ؟أين تذهب بعد حضور الكنيسة ـ  الحوار:

  .بيت؟ الإلى أين ترجع من المدرسة ـ 
  .في البيت ؟أين تنام ـ 
  .بيتالفي ؟ خوتكإ أين تجد بابا وماما و  ـ 

وقصــة اليــوم عــن مــريم ويوســف  .يســتريح فيــه وينــام فيــه بيتــاً لكــل حيــوان بيــت ينــام فيــه ولكــل واحــد منــا  التعليــق:
  حينما لم يجدا بيتًا لهما.

  

  الصور:مركز  �
  .الفندقشكل عرف على أشكال البيوت المختلفة وعلى الت الهدف:

  منازل وحظائر وعشش طيور وجراج سيارات.البيوت و شكال مختلفة من العرض صور ألا الوسيلة:
  ؟هذا البيت في؟ من يعيش الصورة فيماذا ترى  ـ  الحوار:

  ؟رحلة فيأين تذهب لتبيت وأنت  ـ
  ؟لغرباءالمسافرين وا إليهيذهب  الذيما اسم المكان  ـ

قصـة اليـوم مـريم  فـيو  .لننـام فيـه ونسـتريح فيـه ،أو رحلـة نـذهب إلـى فنـدق ةحينما نذهب إلى بالد بعيد التعليق:
  .ن فندقويوسف كانا يبحثان ع

  

  العائلة:مركز  �
  .األسرة فيع عند والدة طفل جديد صننالتعرف ماذا  الهدف:

البيـت نسـتعد السـتقبال  فـياليـوم  لألطفـال أننـا يأوحـ صـغيرة.مالبـس و حضر سـرير صـغير وعروسـه ا الوسيلة:
  مولود.

  ؟ذا يصنع بابا؟ ماذا أعدت ماما له؟ أين ينام؟ ماذا يلبسما الحوار:
  ؟ولود؟ كيف يرضعماذا يفعل الم

  مولود. واقصة اليوم مريم ويوسف فرحوا جدًا ألنهم استقبل في التعليق:

  

 
ً
  :�القصةثانيا

  
  مي]د�الرب�يسوع

  
بيــت لحــم. طــال الســفر وأصــبح الحمــار إلــى  مــريم فــي رحلــة طويلــة وبعيــدة. بعيــدةار و ســافر يوســف النجــ

  حمار تعبان). ةد مشيتعبان كليب كلوب. كليب كلوب. (قلّ 
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وماسـك الحمـار خطـوة. خطـوة، خطـوة خطـوة. تيـك  يمريم راكبة على ظهر الحمار، ويوسف النجار ماش
  . ثالثة أيام مسافرين كي يصلوا إلى بيت لحم.فرشية يوسف النجار). لقد طال الستك تيك تك (قلد ما

وأخيــرًا وصــلوا بيــت لحــم. وكــان لــيًال. وأرادوا مكانــًا ينــامون فيــه. مــريم ويوســف أخــذوا يبحثــون علــى مكــان 
جاءوا إلى بيت لحم مثل مريم ويوسـف وكـذلك كـانوا  ،يناموا فيه. لكن في هذا اليوم كان هناك ناس كثيرة

  فيه.يبحثون عن مكان ينامون 
مريم إلى فندق بـه غـرف كثيـرة ينـام فيهـا النـاس وصـاحب الفنـدق يهـتم بطلبـاتهم ويعـد لهـم و وصل يوسف 

طعام للعشاء. قال يوسف لصاحب الفنـدق: ممكـن ننـام فـي الفنـدق عنـدك ولكـن صـاحب الفنـدق قـال لـه: 
مـريم تعبانـة فقـال يوسـف لصـاحب الفنـدق "لكـن  .آسف كل الغرف مشغولة بالناس. ال يوجد عندي مكان

والزم تســتريح وتنــام" فالتفــت صــاحب الفنــدق إلــى مــريم ووجــدها متعبــة جــدًا مــن الســفر. فقــال لــه: ال يوجــد 
! البقــر والخرفــان والحميــر نائمــة هنــاك. ممكــن تنــام مــريم علــى القــش.     عنــدي غــرف ولكــن عنــدي المــذود

  تعجب يوسف ولكنه وافق ألن مريم كانت تعبانة جدًا.
عيـــــدًا عـــــن زحمـــــة النـــــاس، كـــــان هـــــدوء ود بذالمـــــ فـــــيو 

وســكون، لكــن مــافيش ســرير مــريح ينــاموا عليــه فعمــل 
يوســـف كومـــة مـــن القـــش كـــي تنـــام مـــريم عليهـــا بـــدل 

ــــة. و  فــــيالســــرير و  هــــدوء الليــــل وداخــــل  فــــيهــــذه الليل
حـدث أعظـم حـدث كانـت تنتظـره مـريم وأجمـل  .المذود

ابنـــه كمـــا وعـــد مـــريم  اللـــهلحظـــة ليوســـف. لقـــد أرســـل 
  كل واحد فينا ألجل هذا أرسل لنا ابنه. اللهيحب ويوسف. 

المــالك. كــل النــاس الــذين فــي بيــت  اتولــد الطفــل الجميــل وســماه مــريم ويوســف "يســوع" مثــل مــا قــال لهمــاو 
بعــت ابنــه. لــم يعرفــوا أن ربنــا يحــبهم وأنــه بعــت لهــم  اللــهلحــم لــم يعرفــوا ألنهــم كــانوا نــائمين. لــم يعرفــوا أن 

ود الـذي ذالطفـل المولـود "يسـوع" ولفتـه بمالبـس مـن البـرد ووضـعته وسـط التـبن فـي المـابنه. وأحبت مريم 
  يأكل منه البقر.

. نـام الطفـل .. ابنـه فـي مـذود دَ ِلـيحـب كـل واحـد. ألجـل هـذا وُ  الله!! لكن اللهلم يكن سرير مناسب البن 
ا عنــا. نشــكرك يــارب ألنــك ه وقــالو . وكــل النــاس فــي بيــت لحــم نــائمين. ويوســف ومــريم صــلوا للــ.. يســوع

  أعطيت ابنك لنا.
  

  جاوبـالت
  

 
ً

  :�الحوار�واناقشة�أو

  :األسئلة
  .؟ الوجد يوسف ومريم غرفة يبيتان فيهاهل  ـ
   .؟ في مذودفيها دَ لِ وُ التي  ةأين نام يسوع في الليل ـ
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   :المدينة فيمريم ويوسف يلفون   التقليد:

ويخرجان خـارج الفصـل. يقـف األطفـال فـي دائـرة كبيـرة ويمسـكون  وبنتًا يمثالن مريم ويوسف، نختار ولداً 
بأيــدي بعضــهم ويرفعــون أذرعهــم عاليــًا إلــى فــوق، ويختــار مــنهم طفــل ليكــون صــاحب الفنــدق، وال يعرفــه 
الطفالن اللذان يمثالن مريم ويوسف. ثـم تطـوف مـريم ويوسـف حـول األطفـال مـن تحـت ذراعـاهم وكـأنهم 

طفـال ويشـاور األطفـال بعالمـة عـن مكـان ليبيتـا فيـه ويخبطـا علـى بعـض األ يطوفان حـول المدينـة ليبحثـا
المختـار  ) سواء بأيديهم أو برؤوسهم وتعود مـريم ويوسـف يلفـان مـن جديـد إلـى أن يخبطـا علـى الطفـل(ال

حيــث يكــون اثنــان مــن األطفــال أو ثالثــة أو أكثــر  الحظيــرةإلــى  ونويأخــذهم ويــذهب )الــذي يقــول لهــم (نعــم
  ويدخل مريم ويوسف فيه. حظيرةرعهم في شكل رافعين أذ

  

   :ميالد يسوع (التقليد باألصابع) :خرآاقتراح 

  ده يوسف الطيب
  ديه مريم الحلوة

  لبيت لحم رايحين …هو ماشي ركبت و  هى
  هنا فندق

  الباب بس صاحب الفندق قالعلى يوسف خبط 
  مفيش مكان 

  بس علشان الوقت متأخر 
  نعسانينو انتم تعبانين و 

  التبن على تستريحوا و كن تروحوا الحظيرة مم
  وهناك في المذود 

  الصبح بدري  
  صنا يسوع خل مُ 

  اتولد اللهابن 
  

 ث
ً
  ري ـ:�النشاط�التعبيانيا

  
  .اصنع مذود لينام فيه الطفل يسوع :لتعلم بالعملا �

  

    #                                         :الصالة �
  دون أن ـاذا يريـفال مـراحات األطـاجمع اقت             

 ي باقتراحاتهم ـصّل .مذودـي الـمولود فـيقولوا ليسوع ال      
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  أن:الطفل  ةمساعد الدرس:هدف �@

  .عندما رأوا المولود اللهحوا ب يعرف أن المالئكة أخبروا الرعاة بميالد الرب يسوع وأن الرعاة س ـ        
  تسبيح الطفل يسوع. فييشعر بالفرح والرغبة  ـ    
  للرب يسوع المولود. ةب كيف يقول تسبحيتدر  ـ    

  
  أن:بد أن كل طفل يستطيع  نهاية الدرس ال في الهدف:الوصول إلى �@

  اللوحة الجماعية.  فييلصق صورة المالك  ـ    
  المذود.  في دَ لِ وُ عاة أن يسوع يقول أن المالك قال للر  ـ    
  ."=�����א���=���3�i�����5"אjيقول  ـ    
  المذود. في دَ لِ وُ يخبر طفل أن يسوع  ـ    
  ترنيمة تسبيح للرب يسوع. فييشارك  ـ    

  
  :اآلية�@

� �� א"��
��ْ��43��������i�5�=א��
������="�)-��٢��:١٤.(  
  
  ).٢٠ــ  ٨:  ٢ لو( :الشاهد�@
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  كـدرسـد لـتعسا

  

  :عرف درسكا �

جـــاء المســـيح للفقـــراء (الرعـــاة)، واألغنيـــاء (المجـــوس) ويركـــز هـــذا 
 أنـــا ص (هـــاخلـــبمجـــيء المُ حـــة فرِ الـــدرس علـــى األخبـــار الســـارة المُ 

أبشـــركم بفـــرح عظـــيم يكـــون لجميـــع الشـــعب). وحـــين وصـــلت هـــذه 
 لـــوا وتحـــول لـــيلهم وظالمهـــم إلـــى نـــورالبشـــرى للرعـــاة الفقـــراء تهل، 

ص، وكانت هـديتهم خل يقة أن السماء كذلك فرحت بميالد المُ والحق
  مه المجوس.ا قد التسبيح وهى هدية ال تقل عمّ  هى

  وكانت مريم تحفظ كل هذه األخبار السارة في قلبها.

  

  :تأمل درسك �

  .بهما الرعاة بعد لقائهم بالمسيح سمه هما العمالن اللذان قاماتسبيح الرب والكرازة بِ 
  .كل جيل فيختبر الرب يسوع امن  كلمارسهما بد أن يُ  اللذان الوهما العمالن 

، أن تقصــر خــدمتك علــى أنشــطة تقــوم بهــا دون أن يكــون قــد رأيــت الــرب حقــاً  ، إن كنــتوأنــت ال تســتطيع
هــو أن تخبــر كــم صــنع الــرب بــك يكــون محــور خــدمتك  ن، وكــذلك أتســبيح الــرب عمــًال جوهريــًا تمارســه

  .ورحمك
  

  ؟لماذا هذا الدرس �

الطفـــل يحـــب الغنـــاء ويمكنـــه حفـــظ عبـــارات يقولهـــا بـــنغم يناســـب قـــدرات حنجرتـــه لـــذلك علينـــا أن نوجهـــه 
  .الترنيم فيهذه الموهبة ستعمال ال
� �

  درسـرض الـع

� �

 
ً
  ا�راكز�التعليمية:�أو�

  الفن:مركز  �

  وعمله. يأن يعرف الطفل معنى كلمة راع الهدف:
بــــوا لنمــــوذج أو يرتّ يصــــنع األطفــــال خــــراف مــــن الــــورق حســــب ا :الوســــيلة

  صندوق الرمل. فيخراف البالستيك 

  لتأكل؟ ىللمرعيذهب بها  الذي؟ من أكل وتشرب؟ أين تماذا تأكل الخراف الحوار:
  أين تنام الخراف؟ كيف نحميها من الذئب؟ من يفعل ذلك؟

  ح.فرِ أرسل له خبر مُ  اللهخرافه و  يسهران يحم الراعي التعليق:
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  العائلة:مركز  �
  .هدية أو خبر مفرح يى الفرح لتلقنأن يختبر مع الهدف:
 ف بــورق وشــريطلــلألطفــال أننــا اليــوم نريــد أن نعــد هديــة لنقــدمها لصــديق ويمكــن عمــل علبــة وتُ  يوحــا الوســيلة:

  .أحمر
  ؟هل سيفرح صديقنا بالهدية ـ الحوار:

  ؟ماذا سوف يفعل بها حينما يأخذها ـ
  ا هدية؟ماذا تفعل عندما يحضر لك أحد أقاربك أو بابا أو مام ـ

  .ففرحوا جداً  أعد لنا هدية وأخبر الرعاة بها الله التعليق:
  
  الصور:مركز � 

  .أن يعرف الطفل معنى ترنيم أو تسبيح الهدف:

 ينـاس تصـل أُ  ـ"عرض على األطفال صور (أطفال ترنم ا الوسيلة:
  .مالئكة تسبح) ـشمامسة يسبحون  ـالكنيسة  في

  .(يرنمون) ؟ا يفعل هؤالءالصورة؟ ماذ فيماذا ترى  ـ الحوار:
  .لمن يرنمون؟ بماذا يشعرون؟ (الفرح) ـ
؟ مــاذا يعنــى تســبيح وتــرنيم أقــول لربنــا يقولــونتــرى مــاذا  ـ""

، مثــل يمكــن أن علــى كــل حاجــة حلــوة فيــه وأشــكره عليهــا
تحرسـنا وتخـاف  ـ"تحبنـا  ألنـكإحنا يارب بنحبك : أقول له
بعــت و  ـ""حاجــات كثيــرة خــالص  تعطينــا ـ""تســاعدنا و علينــا 

  .لينا أجمل هدية (الطفل يسوع) بنحبك يارب وبنحب هديتك
   الرعاة فرحوا فقالوا تسبحة (ترنيمة).المالئكة و اليوم  التعليق:

  

 
ً
  القصة:�ثانيا

  
  رنم�فwxا�ا]ئكة�الuvالليلة�

ة كانت الدنيا ليل بقرب بيت لحم وكانت النجوم ساطعة في السماء وكانت ليلة باردة والريـاح تسـير بسـرع
  فووو فووو فووو.
مــن البــرد  ايســتدفئو ليحرســون أغنــامهم ولقــد كــان مــن عــاداتهم أن يجلســوا حــول النــار  ةكانــت هنــاك رعــا

  سويًا. اويتحدثو 
... فخـاف الرعـاة. فقـال لهـم المـالك "ال تخـافوا، أنـا أحمـل  ظهـر أمـامهم مـالك ةم يتحدثون فجاءوبينما ه

روه فـي بيـت لحـم ملفـوف ونـائم ص. يمكـنكم أن تـخلـاس الطفـل المُ لكم ولكل النـ دَ لِ وُ . اليوم ر مفرحخبلكم 
  ود.ذفي م
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 �������3امـتألت السـماء بالمالئكـة وهـم يرتلـون  ةحة فجـاءفرِ ا أنهى المالك رسالته المُ ولم�jא�����="�"א���i 
وبعــــد أن اختفــــت المالئكــــة وعــــادت الســــماء مظلمــــة قــــال واحــــد مــــن الرعــــاة "لنــــذهب وننظــــر هــــذا الطفــــل 

  مريم. القديسة ص. وهكذا أسرع كل الرعاة وذهبوا إلى مذود بيت لحم. فوجدوا الطفل يسوع مع أمهخل المُ 
نظـــر الرعـــاة إلـــى الطفـــل يســـوع، وقـــال الراعـــي العجـــوز: "أشـــكرك يـــارب ألنـــك أريتنـــي الطفـــل المخلـــص" 

 فســألتهم ،عيوســف مــن زيــارة الرعــاة وكيــف عرفــوا بمولــود الطفــل يســو  والقــديس مــريم ت القديســةواســتغرب
  ؟دَ لِ وُ مريم: كيف عرفتم أنه  القديسة

  فأجاب الرعاة: لقد عرفنا من المالك ومن المالئكة التي مألت السماء ورنمت أجمل ترنيمة.
لم يعرف ناس كثيرين في بيت لحم ما عرفه الرعاة. فلما خرجوا من عند الطفل يسوع، كـانوا يقولـون لكـل 

  الناس يتعجبون لذلك. الذين يقابلونهم الخبر السعيد وكان
  .="�=�א����������3�5�i"אjورنم الرعاة في هذه الليلة ترانيم جميلة للطفل المولد مثلما رنم المالئكة 

  
  

  جاوبـالت
� �

 
ً

  :�الحوار�واناقشة�أو

  
  : الصورعلى حوار 
  .)العساكر ـ الراعي ـاألسد  ـالكلب ( من كان يحرس الخراف بالليل؟  ـ  
  .)رجل عجوز ـمالك  ـعصفور ( ؟ر الرعاةشّ من الذي ب ـ  
  ).يسوع صعد للسماء ـيسوع قام من الموت  ـيسوع ولد في بيت لحم ( ؟ماذا قال المالك للرعاة ـ  
   .)اللهسبحوا  ـرجعوا لبيوتهم  ـ مواليناذهبوا ( ؟ماذا فعل الرعاة بعد أن رأوا الطفل يسوع ـ  

  

   التقليد والتمثيل:
  .���iא����=א����3jم رن الئكة تُ تمثيل الم  
يقف األطفال على شـكل دائـرة يمثلـون المالئكـة ويحركـون أذرعهـم مثـل األجنحـة، ويجلـس فـي منتصـف  ـ

  فيقف الرعاة. ، ���iא����=א����3jالمالئكة:  الدائرة عدد من األطفال يمثلون الرعاة. ويقول
  .=�����=�א����3�����5�iאj: الرعاة إلى صورة الميالد ويقولونيذهب  ـ
  .=����=�א���������3�5�iאjفيجيب:  .لنا دَ لِ وُ طفل ويقولون له: المسيح يختارون  ـ
  

   :تمثيل صامت
بيـدفوا علـى النـار فــي  نقاعــديبعـض رعــاة غـنم ومـاعز موجـودين بالليــل (إظـالم الحجـرة) وكـانوا  هفيـكـان 

منظــر). وفجــأة بــدأت األغنــام تتحــرك وبــدأ المــاعز يمأمــأ البــرد وحــوليهم الغــنم والخرفــان (يمثــل األطفــال ال
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ماء) فنظر الرعاة خلفهم فوجدوا رجًال جسمه كله منور خـالص (يقـف طفـل ويسـلط عليـه ضـوء مـن  (ماء
وبشـرهم بمولـد الطفـل يسـوع وفجـأة بعـدما خلـص المـالك  اللـهبطارية) وعرفهم بنفسه وقـال لـيهم أنـا مـالك 

من المالئكة البيض المنورين (يرفرفون) وهـو يسـبحون ويرتلـون ويقولـون كالمه ظهر في السماء صفوف 
����3jא����=א���i  الناس المسرة. فيوعلى األرض السالم و  

  وتحولت السماء السوداء إلى سماء منورة بيضاء بنور المالئكة.
  

 
ً
  ري ـ:�النشاط�التعبيثانيا

  
   :التعلم بالعمل �

  .ثم يلصق المالك ���iא����=א����3j) الدرس (لحفظ آية :(كوالج)لوحة جماعية 
بالمالئكــة ويمكــن أن  ئحضــر لوحــة مــن الــورق ســوداء ويلصــق كــل طفــل عليهــا صــورة مــالك حتــى تمتلــا

ويطلــب مــن كــل طفــل  ���iא������=א�������3��jتلصــق بعــض قطــع القطــن لتمثــل الســحاب ويكتــب تحتهــا 
  يلصق المالك أن يقول اآلية.

  ادمة مجموعة من الصور للمالئكة والرعاة لعمل اللوحة الجماعية.نظر الصفحات القا
  

   :الصالة �
  

# 
  م لكـبك وأرنـا أحـأن

  نكــرين عـر اآلخـبـوأخ

  اةــل الرعــعـما فـك
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�ـ��٢١  ـ �
�"�س�#%$��ن�$א#�lא� �
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� �� �� �� �
� �� �� �� �
� �� �� �� �
� �� �� �� �
� �� �� �� �
� �� �� �� �
� �� �� �� �
� �� �� �� �
� �� �� �� �
� �� �� �� �
� �� �� �� �
  :أنالطفل  ةمساعد :هدف الدرس�@

  ه.وسيلة للتعبير عن حبنا لل يعرف أن العطاء  ـ    
  العطاء للرب يسوع. فييشعر بالرغبة  ـ    
  .الكنيسة فييتدرب على العطاء  ـ    

  
  :بد أن كل تلميذ يستطيع أن لدرس النهاية ا في :الوصول إلى الهدف�@

  يعرف مكان النجوم وفائدتها. ـ    
  يقلد المجوس ويشعر بفرحتهم. ـ    
  يعد رسمًا به نجوم مرقمه. ـ    

  
     اآلية:�@

� �� �"4�93�Uא��-���i3א��S����:7ذ
S���ًو�X�
� ).٢�:١١(�/o]�"�Aًא���4و�7�����ً �
  
   :الشاهد�@

  ).١٢ ـ ١ :٢متى (    
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  كـدرسـد لـاستع
  عرف درسك:ا �

الذي أرشد المجوس للمـذود وهـو يعمـل حتـى فـي البعيـدين ليقـربهم للـرب يسـوع ويعمـل  اللهالنجم هو روح 
مـر ) واللبـان (أي صـلواته) والنـده. الـذهب: (أي كـل مـا يملـكج أفضـل مـا عخـرِ حتـى يُ في الطفـل والخـادم 

. وحــين نقــدم ذواتنــا ووقتنــا ومالنــا وأســرنا للــرب، ونقــدم لــه عقولنــا وقلوبنــا (اآلالم والجهــاد مــن أجــل الــرب)
  .نطق به ومجيدفنحن نشعر بفرح ال يُ وٕارادتنا 

  
  :تأمل درسك �

 يهتماماتــه التــا، ويبعــث رســالة بصــورة شخصــية لكــل واحــد حســب البشــر يتعامــل مــع جميــع عينــات اللــه
لعــين للنجــوم ، والمجــوس األمميــين المتطن واحــد إلــى واحــد. الرعــاة اليهــود، بعــث الرســالة بمــالكتختلــف مــ

  .عرف تميز كل مخدوم لديكانك أن تعامل كل مخدوم حسب شخصيته. يطلب م الله.      .حترم الكلاكن بصورة مختلفة. تعامل مع كل األجناس ولي الله.      .لك يسب نوعيتك. تسمع صوته الشخصيتعامل معك ح الله.      .يستقون منها األحداث، بعث الرسالة بنجم

 

 ؟لماذا هذا الدرس �

إن الطفــل يحتــاج أن يــتعلم العطــاء ألنــه فــي مرحلــة األخــذ، وهــذه المرحلــة يتجاوزهــا تــدريجيًا، ويجــب أن 
  ا تم توجيهه لهذا العمل الجليل بصورة عملية.يأخذ بركة العطاء إذ

  

  درسـرض الـع
� �

 
ً

  اراكز�التعليمية:�أو

�  

  :مركز المحيرات� 
  التعرف على كلمة نجم. الهدف:
قطــع إلــى ثالثــة أجــزاء. كــل واحــد مُ  ىالمقــو حضــر نجــوم مــن الــورق ا الوســيلة:

  طلب من كل طفل أن يكون نجم.ا
  .النجم؟ (بالليل) يضيء) متى (السماء ؟أين نرى النجم ـ الحوار:

  لماذا ينير النجم بالليل؟ لينير لنا. ـ
السماء نجوم كثيرة تنير بالليل. واليـوم سـتتعرف علـى نجـم عجيـب  في التعليق:

  .برسالةينير بل ليخبر لكي  السماء ال فيظهر 
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  :مركز العائلة� 
  .التعرف على شعور المجوس عندما فقدوا النجم الهدف:
مملوء برمـل) ضـع صـور  منيومو األلصندوق الرمل (صندوق من البالستيك أو ورق  يف :الوسيلة

راكب على الجمل. وقل هذا الرجـل الغريـب ذاهـب لزيـارة  يواقفة لبيوت كثيرة. واحضر نموذج لمجوس
روا عــــن أفكــــارهم عبــــفرصــــة لألطفــــال ليُ  تســــاعده؟! (أعــــطِ  . حــــاول أنالعنــــوان صــــديق لــــه ولكنــــه فقــــد

  .ومحاولتهم)

تذهب إليه ماذا تفعل؟ لو لم تعـرف  الذيفقد منك العنوان األيام؟ ماذا صنعت؟ و يوم من  فيهل تهت  :الحوار
  كيف تصل إلى البيت. ماذا تفعل؟

  .قصة اليوم سوف نجد رجال تاهوا ولكن نجم أرشدهم في التعليق:

  

  :مركز الفن �
  .السماء فيالتعرف على أن النجوم توجد فوق  الهدف:
  ؟يرسموا السماء وماذا يروا فيهاطلب من األطفال أن ا :الوسيلة
  السماء؟ فيمناقشة الرسوم والسؤال: ماذا يوجد  الحوار:
الســماء نــرى أشــياء كثيــرة وبالليــل نــرى النجــوم. والنجــوم  فــي :التعليــق

  كثيرة جدًا. وقصة اليوم عن نجم من هذه النجوم.
  

 
ً
  القصة:�ثانيا

  القصة: تمهيد
طلب من كـل األطفـال ا. يجدًا من نجوم صغيرة ملونة وواحدة فقط نجم كبير فض حضر مجموعة كبيرةا

والترابيــزات. يفــتح األطفــال عيــونهم  الكراســياألرض وتحــت  فــيهــذه النجــوم  رنشــاأن تغمــض عيــونهم. 
ح يطفـــل ليصـــ يالصـــندوق ويســـتمر الجمـــع حتـــى يـــأت فـــيطلـــب مـــنهم أن يجمعـــوا النجـــوم افيـــروا النجـــوم. 

بــد أن هــذا الـــنجم الغريــب لـــه  ت؟ خــذ النجمـــة منــه وعالمــات الدهشـــة علــى وجهـــك. الانظــروا مــاذا وجـــد
  الحكاية. يحكا؟! ثم حكاية

  القصة�
في إحدى الليالي في بلدة بعيدة، كان رجال حكماء ينظرون إلى السماء، وفجأة أشار أحـدهم إلـى النجـوم 

يـة، وبعـد أن نظـر الرجـال الحكمـاء إلـى نظروا إلى هـذا الـنجم إنـه يلمـع أكثـر مـن كـل النجـوم الباقاوقال: "
  هذا النجم، لم يستطيعوا أن يبعدوا عيونهم عنه.

، واآلن يجــب أن نتــرك هــذا دَ ِلــوُ ، يريــد أن يخبرنــا بهــا أنــه ملكــًا عظيمــًا لــه قــد اللــهفقــالوا: هــذه عالمــة مــن 
  .المكان ونذهب لكي نراه"

جمـــالهم أيامـــًا كثيـــرة، وســـاروا يتحـــدثون فـــي  طعامـــًا. وســـافروا علـــىو فأخـــذ الرجـــال الحكمـــاء معهـــم هـــدايا 
  بعيدًا عنهم. دَ لِ وُ ك العظيم الذي طريقهم عن هذا المل
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وأخيرًا لما وصلوا إلى مدينة بيت لحم. رأوا النجم الالمع العظيم هنا في هـذا البيـت" فـي داخـل هـذا البيـت 
ء أمام الطفـل يسـوع، وقـدموا لـه وجدوا الملك العظيم، وجدوا مريم مع الطفل يسوع. فانحنى الرجال الحكما

  ، ولبانًا، ومرًا.لهدايا التي معهم، فأعطوه ذهباً ا
مــريم الرجــال الحكمــاء: "كيــف عــرفتم أن الطفــل هنــا؟" فأخبروهــا عــن الــنجم الــذي أرســله  القديســة فســألت

  .دَ لِ وُ أن الطفل الملك قد  اللهالرب إليهم وقالوا: لقد كانت هذه عالمة من 
عنده طرق كثيرة جدًا لكي يخبـر اآلخـرين  اللهمريم في كالم الرجال الحكماء. وعرفت أن  القديسة ففكرت

  عن ابنه يسوع.
  

  جاوبـالت
  

 
ً

  :�الحوار�واناقشةأو

  األسئلة:
  ؟حكماء (المجوس) بميالد الرب يسوعكيف عرف الرجال ال ـ  
  ؟ماذا فعلوا عندما رأوا الرب يسوع ـ  
  ؟يسوع ماذا قدموا من هدايا للرب ـ  
  ؟لماذا قدموا هدايا للرب يسوع ـ  

  
  :ثيلالتقليد والتم

 نبحركة الجمال صعودًا وهبوطـًا ويمشـو  نأنهم المجوس وراكبون جمال ويتحركو  نمثلو كل ثالثة أطفال يُ 
ل ثالثـة هـدايا. عبـارة عـن علـب ملفوفـة علـى شـك نويقـدمو  نويسجدو  نحتى صورة للميالد كبيرة. ثم يقفو 

  .ة أطفال الفصلهدايا. وهكذا بقي
  

 
ً
  ري ـ:�النشاط�التعبيثانيا

  العمل:التعلم ب �
  .ق به صورة المجوسيلصَ عمل نموذج للمجوس المتحرك راكب الجمل. أو عمل نموذج لنجم وُ 

  حوار العرائس: �

  يعروسة تبك ـ
  ؟يلماذا تبك ـ
  !!يقصة اليوم ولذا أنا أبك لقد سمعت ـ
  ! إنها قصة مفرحة.؟لماذا ـ
نــا محتــارة. لقــد قــدم المجــوس الحكمــاء نعــم ولكــن أ ـ""

  مر. لبان وال ذهب وال عنديعيده. ليس  فيهدايا للرب يسوع وأنا لم أقدم له شيئًا 

ا
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  فرصـــة  قـــدم ليســـوع؟ (أعـــطِ ناألطفـــال مـــاذا يمكـــن أن  يمكـــن أن تقـــدم أشـــياء أخـــرى. أصـــدقائولكنـــك ي ـ"""
  .ألجوبة األطفال)

  ؟  حيرانةلت ز  ما ولكنيأشكركم  ـ
  ؟يضاً لماذا أ ـ
  ؟الرب يسوع ألقدم له هذه الهدايا أين أجد ـ
  .فرصة لإلجابة) ؟ (أعطِ انأين تقدم له هدايا .األطفال يعرفون ـ

 

                                    #            :الصالة� 
  يا ربى يسوعيا ربى يسوعيا ربى يسوعيا ربى يسوع            

  ... وأنت فقير... وأنت فقير... وأنت فقير... وأنت فقير....تتتتدَدَدََدلِلِلِِلأنت ُوأنت ُوأنت ُوأنت ُو           
  كل الفقراءكل الفقراءكل الفقراءكل الفقراء    ي نساعدي نساعدي نساعدي نساعدــــفساعدنا كفساعدنا كفساعدنا كفساعدنا ك                          
  .ننننــــييييــــآمآمآمآم. ينينينينــــــــتاجتاجتاجتاجــــل المحل المحل المحل المحــــوكوكوكوك                                          ن الصورة:لوِّ �
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  :مساعدة الطفل  :هدف الدرس�@

  .الأن يعرف أن الكنيسة تفرح بمعمودية األطف ـ    
   .يسوع الرب د مثلما تعمدبالفخر أنه تعمَ   أن يشعر ـ    

  .دينعم أن يشارك في زفة األطفال المُ  أن يتدرب ـ    
   
  :بد أن كل تلميذ يستطيع أن لدرس النهاية ا في :الوصول للهدف�@

  .يعرف مفردات القصة ـ    
  .يقول أنا تعمدت مثل الرب يسوع ـ    
  .يفرح لذلك ـ    
  .يحفظ اآلية ـ    

  
   :اآلية�@

    "D�
��4S43و����I��E���?�و�א����I�dو{?���א�و�,?�א�]��Q�ْ43س?���א"��A/�)�٢٨�:�١٩(. � �
  
   :الشاهد�@

  ).٣٨:  ٨ ع(أ    
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  كـدرسـد لـاستع
  

  :عرف درسكا �
طيـة نسان الخختار اإلا. لذا عندما بن""اال ياألقنوم الثان هو الله . وصورةاإلنسان على صورته اللهخلق 

  .خالص اإلنسان يلى تجديد الصورة أبن هو الوحيد القادر علك كان االذ. لفيه اللهتشوهت صورة 
ـــوكمـــا وُ  لنكتســـب الصـــورة  يدم الثـــان، يجـــب أن نولـــد مـــن آتشـــوهت يالتـــ اللـــهدم األول بصـــورة دنا مـــن آِل
  .الجديدة

  .نرث شكل المسيح الوالدة الثانية في، و األولى نرث شكل والدينا الجسديينالوالدة  في
  

  :تأمل درسك �
  ؟ظهرها فيكَ تحاول أن تُ  يالمسيح التما هى صفات 

  

  ؟لماذا هذا الدرس �
حالـة مـن النشـوة وتجـدد  يعطـ، وعمومـًا النظافـة بالمـاء تيلـذ األطفـال ويفـرحهم يءالمـاء شـ فيستحمام اال

  .د المعموديةهذه بما يحدث لنا بع ربط حالة النشوة والفرح جداً . من المناسب النشاط
� �
  

  درسـرض الـع
  

:أ
ً

  اراكز�التعليمية�و

  

   :مركز الصور �
   .أن يعرف ان نزولنا في الماء يسبب متعة وفرح :الهدف
  .في البحر أو حمام سباحة نمو و عرض صور ألطفال يعا :الوسيلة
؟ باحة؟ مـع مـنالبحـر أو حمـام السـإلـى  ؟ هـل نزلـتسـعداء فـي الصـور؟ لمـاذا هـم سـعداءهل األطفـال  :الحوار

  ؟ ماذا قالوا لك؟ م وتلعب في الماءهل كان والديك سعداء بك وأنت تعو 
  و ســــعيد بكــــل طفــــل يعتمــــد فــــي وهــــ ،اليــــوم اآلب الســــماوي ســــعيد بابنــــه يســــوع ألنــــه اعتمــــد فــــي المــــاء :التعليــــق

  .الكنيسة
   

   :مركز العائلة �
   .همية االستحمام بالماءأأن يعرف  :الهدف
   .، وطبق به ماءالبسعروسة، وم :الوسيلة
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؟ هــل تحــب أن تلعــب فــي البيــت ؟ مــن يحميــكروســة تريــد االســتحمام، مــاذا تفعــلنــوحي لألطفــال أن الع :الحــوار
   .)في الماء؟ ماذا تلبسك أمك بعد االستحمام؟ (مالبس نظيفة

   .راءوبعد العماد يلبس األطفال مالبس بيضاء وشريطه حم ،بعد االستحمام نلبس مالبس نظيفة :التعليق
  

�:
ً
  القصة�ثانيا

، وكــان يأكــل مــا يجمعــه مــن الجبــال الصــحراء فــيليصــابات، وكــان يعــيش وحــده أكــان يوحنــا ابــن زكريــا و   
  . غريبًا لكثير من الناس رَ هَ ا فقد ظَ ، لذويلبس جلد الحيوانات

  . أيضاً  يحبهوأن  اللهكثيرًا لذا فقد أراد أن يعرف كل واحد  اللهولقد كان يوحنا يحب   
يوحنـا إلـى نهـر األردن بأخبـار  اللـهيوم من األيـام أرسـل  فيو  

شخصــًا عظيمــًا  اللــهأرســل لقــد لنــاس، فقــال يوحنــا للنــاس "مفرحــة ل
ي ال أســتطيع أن أحمــل حتــى ، أنــه عظــيم جــدًا لدرجــة أننــليســاعدكم

  . حذاءه"
؟ هـل هـو فتعجب النـاس وقـالوا مـن هـو هـذا الشـخص العظـيم  

  ؟ ي عظيم؟ أم نبيملك؟ هل هو قائد دين
ع ليوحنـا: يوم من األيام جاء يسوع ليرى يوحنا فقال يسـو  فيو   

يوحنـــا أن يصـــدق مـــا ســـمعه مـــن ع ، فلـــم يســـتطأريـــدك أن تعمـــدني
يطلــب منــه ، لقــد عمــد يوحنــا أناســًا عــاديين ولكــن اآلن يســوع يســوع

  !!. أن يعمده
. السـماءعجيـب  فانفتحـت  يءال حـدث شـالحـ فـيو  ،، لـذا عمـد يسـوعاللـهن يوحنا يريد أن يطيع كـالم وأل  

مامـًا وجـاء صـوت مـن السـماء قـائًال: "يسـوع ابنـي سـاكنًا ت يءونزلت على يسـوع ثـم أصـبح كـل شـ ةوأتت حمام
  . يتحدث إليهم من قبل اللهيسمعوا  " كان هذا صوت الرب، فصمت كل الناس ألنهم لموأنا أحبه جداً 

 .بنه يسوع ليكون معهماألنه أرسل  أيضاً ، وفرحوا ففرحوا ألنهم سمعوا صوته اآلن  

  
  جاوبـالت

  
:�أ

ً

  اناقشة�والحوارو

  
  :األسئلة

  .؟ يوحنا المعمدانعمد يسوع نْ مَ  ـ  
   .؟ في نهر األردنأين تعمد يسوع ـ  
   .؟ اآلب السماويفرح بعماد يسوع نْ مَ  ـ  
   .؟ حمامة الروح القدسن السماء عندما تعمد يسوعا نزل مِ ماذ ـ  
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  : د والتمثيلالتقلي
ه ويقــوم ثــالث ُبــكَ رُ علــى ويجلــس  يــدخل طفــل الــدائرة ،يصــنع بعــض األطفــال دائــرة تمثــل جــرن المعموديــة

  . اسم اآلب واالبن والروح القدس. وهكذا مع بقية األطفال، بِ م يخرج ويقول أنا تعمدت، ثمرات
  

�:
ً
  ريةـrنشطة�التعبي�ثانيا

   .متحركة صورة :اليدويالعمل �
 

 مــع العــرائس أو التطبيقــي الحــوار�
   :)(الشماس الصغير خالفه

 ،ةزّفـــ هاليـــوم فـــي الكنيســـة كـــان فيـــ
ـــــدور حـــــول الكنيســـــة  ـــــة ن ـــــي الزف ف
بـــالمالبس البيضـــاء ونقـــول ألحـــان 
مفرحـــــة وتســـــير معنـــــا األم تحمـــــل 

ــــــالمُ  طفلهــــــا الصــــــغير د والــــــذي عم
بـــــس بيضـــــاء وشـــــريطه يلـــــبس مال

  . صدرهعلى حمراء 
عمـــد، انـــة بالطفـــل المالكنيســـة فرح

، مــه فرحانــة، والشمامســة فرحانــةأو 
 يشــــترك مــــنكم فــــي ومــــن يريــــد أن

  . الفرح ينضم للزفة
 

  :لون الصورة� 
  

  :الصالة �
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   :أنمساعدة الطفل  الدرس:هدف �@
  والديه.ع في المنزل م يعرف أن يسوع كان يكبر مثل بقية األطفال وكان متعاوناً  ـ  
  .المساعدة في بيتهعلى بالرغبة في التعاون وبقدرته  يشعر ـ  
صـحته مـن أجـل نمـوه علـى طـرق للحفـاظ علـى  يتـدرب ـ  

    وطرق التعاون في البيت.

  

 طفلبد أن كل  نهاية الدرس ال في  للهدف:الوصول �@
  :يستطيع أن

  .يعرف معنى النمو ـ    
  .مساعدته ألسرته فيلرب يسوع د ايقلّ  ـ    
  .اآلية يحفظ ـ    

  

   :اآلية�@

� �� 
و�-����4
 �=�����א���79Hن���و"�/
���Q����9-"�)��U-�٢�:�٤٠�(.� �
  

   :الشاهد�@


���[�و{?��������Q������9-�I/و��-�� �����=�������א���79Hن������و"    /�4��������

��ْ�;����
���X"و�ً���X����  .)�٢�:٤٠-���i�P����i" )��Uא����

�ع :خامسةالوحدة ال�#�?-��oU���,�  
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  كـدرسـد لـاستع
  

   :درسك اعرف �
 اللـهربنـا وٕالهنـا ومخلصـنا يسـوع المسـيح ابـن "  :تركز كنيستنا األرثوذكسية على الهوت المسيح وتخاطبه

حقيقـة  يوهذا التركيز على عظمة والهوت المسيح كملـك ال يلغـ ". الذي له المجد الدائم إلى األبد ،الحي
ى ها،. فجــاع وعطــش ونــام وبكــى وصــلّ عــدا الخطيــة وحــد مــاالــذي أخــذه تمامــًا مــن أجلنــا  يالجانــب البشــر 

وصــام وكــان يســاعد يوســف والعــذراء ويطيعهــا ويحيــا طفولتــه مثــل أي شــخص فينــا. واألمــر اآلخــر الــذي 
  .هو النموخياليًا أو تمثيليًا وليس يميز ناسوت المسيح باإلضافة إلى أنه حقيقي وواقعي 

  

  :ل درسكتأّم �
لـم يكـن يفعـل  ،ة والعالقات االجتماعية كنمو البشر جميعـاً في النعم .كان يسوع ينمو في الجسم والمعرفة

بل شابهنا في كل شيء وبهذه المشابهة أراد لنا أيضًا أن نشابهه ونقتـدي بـه  .معجزات خارقة في طفولته
بل للخادم أيضًا الذي ال يجـب ولـو  ،فالطفل يسوع هو النموذج األعلى لطفل الحضانة واالبتدائي ،ونقلده

  .مه في التقوى والحكمة والتعاملقد ه وتن يغفل ضرورة نموّ للحظة واحدة أ
  

  ؟؟لماذا هذا الدرس �
. ويشـجع الـدرس ه ثـم يولـد وينمـوفـي بطـن أّمـبديعة عن الثقافـة الجنسـية فالطفـل يكبـر  ةيبدأ الدرس بلمح

وة للمخلــــوق علــــى الطاعــــة م الطفــــل يســــوع قــــد، باإلضــــافة إلــــى أنــــه يقــــدّ الطفــــل بعــــد ذلــــك علــــى االنجــــاز
ز حيــاتهم حــول ه المســيحيين بالمســيح وتمرُكــ، ويجعــل التربيــة المســيحية تتجــه فــي اتجــاه تشــب المســاعدةو 

  .فولته حتى صلبه وقيامته في المجدحياته منذ ط
  

  

�درسـرض الـع �
� �

:�أ
ً

  اراكز�التعليميةو

  

  :مركز المحيرات والمكعبات �
   .م معني الواجبات المنزلية اليومية وأهميتهاهْ فَ  :الهدف

ترتيـب إلى  ويحتاج ىفي فوض. يوحي الخادم لألطفال بأن المنزل منزلية مختلفة يحضر الخادم أدوات :الوسيلة
  ... اءد طعام للغد.. أن نع. ؟!سأل ماذا نسينا بعد كل هذا العمل، ثم نونظافة

  ؟ مكيف نساعد ماما في أعداد الطعا ،ومرتباً  نساعد لنجعل بيتنا نظيفاً  كيف يمكن أن :الحوار
  هل يمكن أن نساعد بابا؟ 
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يسـوع ، والـرب ول بعمل البيـت وتحتـاج مـن يسـاعدهامشغ هى ماما تعمل في البيت أعمال كثيرة ودائماً  :التعليق
  . وهو صبي صغير كان يساعد أمه

  

  مركز العائلة  �
   .النمو في القامة والتعليم أو الخبرة ىأن يعرف معن :الهدف
  .مازورة قياس بة مقسمة أو يلصق عليها متر أومقياس للطول عبارة عن خش ـ صورة أب وأم حامل :الوسيلة
  .؟ يوجد شخص غير واضح في الصورة (الطفل في بطن أمه)هؤالء نْ مَ  ـ :الحوار

؟ يقـــوم إلـــى طولـــك منـــذ هـــذا الصـــيف ضـــيفَ متر أُ ؟ كـــم ســـنتيمـــاذا يحـــدث بعـــد ذلـــك؟ هـــل تنمـــو أنـــت ـ"""
   .)رتمعرفة أطوالهم ويقولون (أنا كباألطفال ب

.. واليــوم ســوف نعــرف كيــف كــان الصــبي يســوع ينمــو ويكبــر فــي . أســرتك تعتــز بــككمــا أنــك تنمــو و  :التعليــق
   .ل وفي الشطارة وفي مساعدة والديهالطو 

  

  مركز الصور: �
   .المساعدةعلى النمو هو نمو في الخبرة والقدرة  ىأن يعرف معن :الهدف
   :الوسيلة

  .)لمدرسة، يذهب لويلعب ي، يجر ييمش صور مراحل النمو (رضيع، يحبو، ـ١
   .)أدوات لعب نجارة أو أدوات (مطيع ـ٢
   .صور لمساعدة يسوع لوالديه ـ٣

يســتطيع مســاعدة  ن هــؤالءِمــ نْ ؟ َمــالطفــل الصــغير وال يســتطيعه الرضــيعمــا الــذي يســتطيع أن يصــنعه  :الحــوار
  ؟ هل يساعد والديه؟ والديه في المنزل؟ ماذا يفعل الطفل يسوع

  .لهم ثر ويساعد والديه وكان مطيعاً كلما كان يكبر كان يتعلم أكيسوع الصبي  :عليقالت
  

:
ً
  القصة�ثانيا

  

  :القصة تمهيد
  

يحضــر الخــادم صـــندوق عليــه بـــاب وشــباك وســـلم 
   .يشبه المنزل الريفي كمقدمه للقصة
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  القصة
  

ولكن عندما  ،الملك هيرودس مريم أخذا الطفل يسوع وذهبوا إلى مصر خوفًا من والقديسة يوسفالقديس 
د عـادا جميعـًا بسـالم إلـى مصـر لـذلك فقـ فـيقد مات لم يعد لهم ضـرورة للبقـاء  رعلم أن هذا الملك الجبا

  .صدقائهم الذين تركوهم لبعض الوقت، وكانوا مسرورين ومبتهجين للعودة إلى وطنهم وبين أالناصرة
لبيــت علــى غرفــة واحــدة ولكــن كــان هــذا امنــزل صــغير يحتــوى  فــيوعــاش يوســف ومــريم والطفــل يســوع 

 الطفــــل . وكــــانالصــــغير دائمــــًا نظيــــف
يســــــوع يــــــرى دائمــــــًا أمــــــه مــــــريم تكــــــنس 

 ،األرض وتنظــف كــل محتويــات الغرفــة
ض لــــم يكــــن بــــالحجرة ســــجاد علــــى األر 

، لكــن األرض كانــت مــن الطــين الجــاف
 فـيل هنـاك سـتعمَ لم يكن حتـى الـبالط يُ 

. كانــت مــريم تصــنع الخبــز ذلــك الوقــت
ان يســوع يراقبهــا وهــى تعجــن الــدقيق وكــ

جـــــدًا عنـــــدما يجـــــد أمـــــه  ســـــرّ والمـــــاء ويُ 
ـــــه  ـــــز بعـــــد عمل ـــــذوق الخب ـــــيتت ـــــرن  ف الف

 فــــيكانــــت مــــريم ، وتجــــده لذيــــذ الطعــــم
بعـــض األحيـــان تصـــلح مالبســـها وكـــان 

تــق تر  التــييالحــظ رقعــة  الصــبييســوع 
، خل وتخــرج مــن القمــاشيــدها وهــى تــد فــيالخياطــة  إبــرة، وكــان يالحــظ بهــا الثقــوب القديمــة مــن القمــاش

  . البيت فيعمل ت هادائمًا تجدو  مشغولة طول الوقتوكانت 
صــنع أثــاث المنــزل ، فهــو يدكــان النجــارة الخــاص بــه فــي، فهــو يعمــل وكــان يوســف أيضــًا مشــغوًال بعملــه

، وهـــو يصـــنع قويـــة للنـــاس ليحفظـــوا فيهـــا حاجـــاتهم، وهـــو يصـــنع صـــناديق خشـــبية وبعـــض آالت الخشـــب
، وكان يسـوع بعمله كثيرة فهو دائمًا مشغول ، كما يصنع أشياء أخرىفيه مواليناألطفال الصغير ل السرير

  .مل ويستمع لصوت المنشار والشاكوشيحب جدًا أن يقف بجواره ويراقبه وهو يع
مــن البئــر مــاء  ييســوع يخــرج مــع أمــه مــريم عنــدما كانــت تــذهب لتســتق الصــبيبعــض األحيــان كــان  فــي

ــديهم ،مــاء يمدينــة الناصــرة لتســتق فــيوهكــذا تصــنع كــل الســيدات  ،فتحمــل جرتهــا فيهــا المــاء ــم يكــن ل  فل

فكانت مريم عندما تمأل جرتها  ،منازلنا هذه األيام في الحال كما هو ـفيها الماء وال حنفيات  يمواسير تجر 
  . الطريق فينقطة ماء من الجرة وهى تسير  أيفال يسقط منها  ثابتةتضعها فوق رأسها بطريقة 

لـه حكايـات مـن  يانت تحكـ، كلتتكلم معه الصبيعض األحيان عندما كانت مريم تجلس مع يسوع ب فيو 
لـه حكايـات أخـرى مـن  ين يحكـ، كـاندما يجد وقتـًا يجلـس فيـه مـع يسـوع، وكان يوسف أيضًا عاللهكتاب 
  .الكتاب
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عض قصــص يســتمع يســوع لــب اللــهوكــذا مــريم ليــذهبوا إلــى بيــت  والصــبييــوم الســبت يخــرج يوســف  فــيو 
  .)ييوم األحد لنصل فيجديدة من الكتاب (مثل ما نذهب نحن اآلن 

  .المنزل عندما كانت تحدثه بها فيوقد أحب يسوع هذه القصص جدًا ألنه تعلم بدايتها من أمه 
، وكــان النجــارة فــينهايــة كــل يــوم بعــد انتهــاء عمــل يوســف  فــيمــريم أن تقــدم الطعــام للعائلــة  اعتــادتوقــد 

معًا، وكـان يسـوع مطيعـًا  يوقبل النوم كانت العائلة تصل  قبل وبعد األكلتنظيم البيت  فييسوع يساعدها 
   .لهما

  

  جاوبـالت
  

:أ
ً

  الحوار�واناقشة�و

  :األسئلة
يحضــر الخــادم مجموعــة مــن صــور  

ويســــأل  ،هللــــرب يســــوع يســــاعد أســــرت
  ؟ماذا يعمل الطفل يسوع في الصورة

  ... فيويعلق ال بد أن يساعده 
  

  : ليد والتمثيلالتق
يقوم األوالد بتمثيل مساعدة مامـا فـي 
ترتيــــب الســــفرة (عنــــدما يطلــــب مــــنهم 

فـــــرش  ـ"""""الخـــــادم) وغســـــل األطبـــــاق 
إحضـــار  ـ"""كـــنس الحجـــرة  ـ"""الســـرير 

  .. الخ. السكر والملح
  

:
ً
  ري ـالنشاط�التعبي�ثانيا

  
  : العمل اليدوي �

يقـــوم األطفـــال بعمـــل لوحـــة جماعيـــة 
بعـــدة ع يقـــوم يظهـــر فيهـــا الطفـــل يســـو 

  .أشياء لمساعدة أسرته
  

  :ديونرشكل أكوعلى ثني الصورة لتكون ا: ديون يسوع يساعد في المنزلرمل أكو+ ع
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   ترنيمة :الصالة �
                                      #                   

ــوع علِّ  ـــى يســ ــيربــ   منــ
  ينــــيمـــــن فضــــلك خلِّ 

ـــي  ــان تصرفـاتــــ   علشــــ
  

ــك    ـــق زيـــ ـــون رقيـــ   أكـــ
  ــــــــــــكـم منأتعّلــــــــــ

ـــكيخّلت ــي شبهـــــــ   نــــــ
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  :أن مساعدة الطفل  الدرس:هدف �@
   .الهيكلإلى  اوذهب معهم هيعرف أن يسوع أطاع والدي ـ    
  .والديه يسوع أطاع مامثل هيشعر بالرغبة في طاعة والدي ـ    
  .ول حاضريقيطيع و ب أن يتدر  ـ    

  

  :أنيستطيع  طفلبد أن كل  نهاية الدرس ال في  :الوصول للهدف�@
  .يطيع والديه مثل الرب يسوع ـ    
  .يحفظ اآلية ـ    

  
   :اآلية�@

� �� �"�
�).��٦��:١(��"�����;�א�S��Tن��D�9]��9א��=��5���������3א��و�-א����P�f��4א�و�dد4،�������� �
� �
   :الشاهد�@

  .)٥١ ـ ٤١ :٢ لهما (لوقا رة وكان خاضعاً الناص جاء إلى    
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  كـدرسـد لـاستع
  

  : عرف تالميذكا �
ا إليه ذهبو ، وكان عليهم أن يأورشليم فيلهيكل . وهذا المكان هو اليهود مكان واحد للعبادة الطقسيةكان ل

  .ح حيث يذهب اآلالف منهم إلى هناككل عيد فص في

  

  :ل درسكتأّم �
ذلك لن الهوية و هذا السن مالمح نضج الشخصية وتكو  فيعليه  ت، ظهر يءكل ش فيأشبهنا المسيح  ذإ

  .هتمامه األولاالهيكل هى  فيمكوث كانت المعرفة الدينية وال
  .يقابل هذا ميله لطاعة والديه والخضوع لهما والرجوع معهما

هاتـه توج  بيـر عـنفيـه لمحـة التع الـذيرده عليهـا بسـؤاله  فـي، ثـم عتـاب العـذراء لـه فـيلمحات الرقة  تأمل
  .ممزوجة بالرقة والوداعة

  

  ؟لماذا هذا الدرس �
الهيكــل ويريــد أن ، ســوف يســمع األطفــال عــن الــرب يســوع كصــبي يــتعلم عــن اآلب فــي فــي درس اليــوم

 اللــه يكــذلك يريــد أن يرضــ ،ولديــه الرغبــة فــي ذلــك ،أبويــه ي. وطفــل حضــانة يهــتم أن يرضــهرّ ِســيمجــده ويُ 
عمـل وكـل عالقـة  فـي كـل اللـه يمن رغبتـه إال أنـه ال يعـرف كيـف يمكنـه أن يرضـويسعده. ولكن بالرغم 
ــــــة ــــــه اليومي ــــــاء يعطــــــونهم قواعــــــد مُ . ففــــــي حيات   ، ولكــــــنهم ونها ليرضــــــوهمذهــــــا وهــــــم ينفــــــدة ليطيعحــــــد اآلب
  .منهم اللهستطيعوا فهم ماذا يريد فلذا ال ي اللهأو يلمسوا  اللهال يستطيعوا أن يروا 

   :ه ويمجدهاالقتراحات لتساعد األطفال ليعرفوا كيف يظهرون محبتهم لل هذه  نقدم
نــك ســعيد إقــل لكــل طفــل  .يســعد حينمــا نــأتي إلــى كنيســته اللــه. ذكــرهم أن حينمــا تــتمم علــى الحضــور ـ""

  .سعيد أيضاً  اللهلحضوره اليوم و 

ان يســـمع لـــرب يســـوع كـــره أن امـــدح طفلـــك حينمـــا يســـمع بتركيـــز واهتمـــام وشـــغف لقصـــة اإلنجيـــل وذّكـــا ـ"""
سـعد . واشرح له أننا حينما ننصت لإلنجيل فإننـا نعـرف الطـرق التـي بهـا نُ حكايات اإلنجيل وهو صغير

 .منا فعله الله. اإلنجيل يعلمنا ما يريد الله(نمجد) 

شــرح كيـف يســتخدم العطــاء فــي ا. اللــهفـرح لتــي نســتطيع أن نعطيهــا وتُ تكلــم عـن طــرق العطــاء المختلفـة ا ـ""
ألننــا  اللــهطــاء يفــرح ر أنهــم يعطــون، وأن هــذا الع، وحينمــا يســاعد األطفــال فــي الفصــل، أِشــاللــهخدمــة 

 .نعتني ببيته

يســعده طاعــة  اللــهر إلــى أن مــدح هــذا العمــل وأِشــا. الطفــل أو يظهــر محبتــه ألحــد زمالئــهحينمــا يطيــع  ـ""
 .لبعضابار وأن نقدم المحبة لبعضنا والدينا أو الك
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  درسـرض الـع
  

 
ً

  :�اراكز�التعليميةأو

  :مركز التقليد� 
 اللـــهعـــرف محبـــة نيعـــرف وظيفـــة الخـــدام، أنهـــم يســـاعدونا ل الهـــدف:

 هلنا، وكيف نظهر محبتنا لل.  

ــ الوســيلة: خــر آد أحــدهم الخــادم و يلعــب األطفــال مــدارس األحــد. يقّل
خــادم التــرانيم ويعطــوا بعــض األشــياء التــي تســاعدهم مثــل 

 التعليمية أو اإلنجيل. بعض الوسائل

  ؟ الذي علمك الترانيم نْ مَ  ـ الحوار: 

ر شــماس؟ مــن الــذي هــل تريــد أن تحفــظ األلحــان وتصــي ـ""
 ؟يستطيع مساعدتك

 ؟مك رشم الصليبالذي علّ  نْ مَ  ـ

 لك حكايات اإلنجيل؟ يالذي يحك نْ مَ  ـ

شـياء الجميلـة خلـق لـك كـل األ اللـهالذي قـال لـك أن  نْ مَ  ـ
 ؟لعالمالموجودة في ا

  .رب ألجل محبتك وألجل خدامكرك يا. نشكيعلمونا كيف أنه يحبنا ويهتم بنايرسل لنا الخدام ل الله: التعليق
  

  :مركز األلعاب �
  ؟سفرمشاعرنا وقت ال هى: أن يتعرف على ماذا نفعل عند السفر وما الهدف
. قـــل ســـوف نركـــب تْ دَ ِجـــوُ  كل أتـــوبيس بجـــوار النافـــذة إنفـــي صـــفين طـــولين علـــى شـــ يضـــع الكراســـ :الوســـيلة

 .يلة مع أناس كثيرين مسافرين معنااألتوبيس لنذهب في رحلة طو 

ذا سوف نجد هناك؟ ماذا سـوف نفعـل؟ مـاذا تأخـذ معـك فـي ؟ ماإلى أين سوف نذهب في هذه الرحلة ـ: الحوار
  ؟هل تشعر بالفرح ؟الرحلة

 ؟كئن أصدقايأتي معك مِ  نْ مَ  ؟ركحضِ يُ  الذي نْ مَ  ؟إلى الكنيسة يتكيف تأ ـ

أو  ، وكـانوا يمشـون خمسـةاشـية علـى األقـدام أو تركـب الحميـرفي زمـن اإلنجيـل كانـت النـاس تسـافر م :التعليق
  أورشليم. إلى  يسوع سافر مع مريم ويوسف الرب . وفي قصة اليومستة أيام ليصلوا إلى المدينة

  

  :مركز الصور �
  . أي أنه صغير يكبر.معنى أنه ينمو: أن يعرف الهدف

طلـب مـن األطفـال أن تصـنف الصـور إلـى ا .قطع من المجالت مجموعة كبيرة من صـور األشـخاصا :الوسيلة
 .ركبا ـأطفال  ـضع صور رُ  :ثالث مجموعات
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  ؟ت تفعل وأنت رضيع وال تصنعه اآلنماذا كن ـ :الحوار

 ؟يفعل أخوك الرضيعماذا  ـ

 ؟ ماذا تفعل حينما تكبر؟نع الكبارماذا يص ـ

نظـروا إن الـرب يسـوع كبـر ونمـى ا. كبيـر يخـدم) ـ" ىفت ـطفل رضيع رض صورة للرب يسوع يكبر (عا :التعليق
وكــان وآيــة اإلنجيــل تقــول " ،ى أصــبح كبيــراً مــن طفــل رضــيع تحملــه العــذراء إلــى طفــل مثلنــا وكبــر حتــ

  .ى"ويتقوّ الصبي ينمو 

  

 
ً
  :�القصة�ثانيا

  

. وأمامـه مسـافة حلـة مـع أمـه مـريم ويوسـفذاهـب فـي ر  . وهـا هـوصبح عمر يسوع اآلن اثنتا عشـر سـنةأ
كــل يــوم كــان يســوع وأســرته يســيرون  فــي. و إلــى أورشــليم فــي زيــارة لبيــت الــرب طويلــة جــدًا لكــي يــذهب
. وعنــدما وصــل مون تحــت ضــوء النجــومالليــل يجلســون حــول النــار وينــا فــيو  .ويتحــدثون مــع أصــدقائهم
ان يســوع يحــب . لقــد كــوذهــب يســوع مــثلهم ،ابــوا إلــى بيــت الــرب ليســجدوا ويصــلو النــاس إلــى أورشــليم ذه

  .اللهمع المعلمين وهم يتحدثون عن ، وكان يحب أن يساللهالذهاب إلى بيت 
الكل فـي  . وبدأهم مدينة أورشليمؤ . فترك يوسف ومريم وأصدقاجاء الوقت رجوع الناس إلى بالدهموأخيرًا 

  .رحلة العودة إلى بيوتهم
: أظـــن أنـــه مـــع بعـــض فأجـــاب يوســـف "؟م يوســـف قائلـــة: "أيـــن يســـوعفـــي الطريـــق ســـألت مـــري وبينمـــا هـــم
   .األصدقاء

. وبسـرعة عـادت مـريم حـد مـن أصـدقائهمأع لم يكن مع أي لكن يسو  ،وفتشت مريم ويوسف في كل مكان
سـنة  ١٢م ولـدًا عمـره هـل رأيـت. وكان يسأالن كل من قابلهم: "اللهيم، وأسرعا إلى بيت ويوسف إلى أورشل

  لم يراه. اً ولكن أحد "؟سمه يسوعا
، وبينمـا كـان يسـوع يـتكلم نظـر إليـه المعلمـون بدهشـة اللـهع يـتكلم مـع المعلمـين فـي بيـت وأخيرًا نظـرا يسـو 

  .اللهألجل معلوماته الكثيرة التي كان يعرفها عن 
  "فنا عليك وبحثنا عنك في كل مكانخُ لقد قالت مريم ليسوع: "  
  بد أن أكون هنا في بيت أبي؟"  ، أال تعلمان أنني الفأجابها يسوع: "لماذا بحثتما عني  

فــي الهيكــل إال أنــه أطــاع  ى، وبــالرغم مــن أنــه كــان يريــد أن يبقــاوطلبــت مــريم مــن يســوع أن يعــود معهمــ
  .صرةالناإلى  اورجع معهم

�جاوبـالت �
� �

 
ً

  :�الحوار�واناقشةأو

  :الصورعلى الحوار 
   .)ينام ـيتعلم  ـب ؟ (يلعاللهذا كان يفعل يسوع في بيت ما ـ  
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   .)لعب معهم ـسألهم أسئلة  ـسلم عليهم ماذا فعل يسوع مع المعلمين؟ ( ـ  
 :قال لهـم ـقام في الحال طلبت مريم منه أن يعود معهم؟ ( ماذا فعل يسوع عندما ـ  

  .)غضب عليهم ـ اتركوني قليالً 
  

  : التمثيل باألصابعالتقليد
  سنة ةعشر  تاع عنده اثنيسو                                

  ن األيامراح الهيكل في يوم مِ     سنة ةعشر  تاهو عنده اثنو يسوع  
  يكان بيصل و كان بيسبح     ف كمانـيوسمع مريم و          

  مةـكـــقل وحـبع    المعلمين ألـتكلم وساو            
  ن كل اللي قالهم عليههم استغربوا مِ و                 

  

 
ً
  ري ـاط�التعبي:�النشثانيا

  

   رتب هذا البازل :التعلم بالعمل �

  قص المربعات والصقها بترتيبها الصحيح داخل اإلطار 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  حوار بين ديبي وبيبي  :حوار العرائس �

   .يدور الحوار حول كيف نطيع ماما في الحال وبدون تذمر وال غضب
  

  #              الصالة: �
  كـيعـارب أن أطـمني يـعلِّ          
  اـابـا وبـامـيع مـوأط              
  .نـيــآم                      
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  :أنمساعدة الطفل   :دف الدرسه�@

  .هوصديقه أنه و  الجميعيعرف أن يسوع صديق  ـ
     .في التحدث معه كصديق بالرغبة ويشعر بالبهجة لكون يسوع صديقه يشعر ـ
  .أن يعبر عن محبته للرب بالترنيم والصالة والحضور للكنيسة بيتدر  ـ

   

  :بد أن كل تلميذ يستطيع أن لدرس النهاية ا في  :الوصول للهدف�@
  .يقول آية الدرس ـ    

   .)أندراوس ـبطرس  ـيعقوب  ـيوحنا لمسيح في الصورة وكذلك تالميذه (ز ايمي  ـ    
 .ول بحماس ترنيمة عن المسيحيه ويقيبتسم ويصفق بيد ـ    

 .على صداقته له يسوع ويشكر الربي يصل  ـ    

  

    :اآلية�@

��� �"�X��4/�����7�;�9�����="�)-��١٥��:�١٤(. � �
  

    :الشاهد�@
  ).٢٢ ـ ١٨: ٤مت(الصيادين األربعة و يسوع     

  

�ع�O$#%��#� :سادسةالوحدة ال��  
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�كـدرسـد لـاستع �
� �

   :اعرف درسك �
سطين وهى منطقة الجليل، وهى التي تقع فيها بحيرة شهيرة نشأ الرب يسوع في المنطقة العليا من بالد فل  
ى بحيرة الجليل أو بحيرة طبرية أو بحيرة جينسارت وتلتقي في طرفهـا الجنـوبي بـالطرف الشـمالي مـن نهـر تسمّ 

مــن  الســبب هــو أن معظــم ســكانها األردن بقــرب هــذه البحيــرة تقــع مدينــة بيــت صــيدا وتعنــي "بيــت الصــيد" لعــلّ 
  صيادي السمك.

مهنـــة صـــيد الســـمك مـــن المهـــن الشـــهيرة فـــي هـــذه المنطقـــة وهـــى التـــي عمـــل فيهـــا القـــديس بطـــرس وأخـــوه   
  أندراوس والقديس يوحنا بن زبدي وأخوه يعقوب.

  
   :تأمل درسك �

بينمــا نســتخدم فــي لغتنــا كثيــرًا هــذا التعبيــر "اللــه تعــالى" فــإن مســيحيتنا تعتمــد علــى أن "اللــه تنــازل"، إذ لــم   
ــهيكــن اإلنســ العــالي فــي ســماه، تنــازل اللــه وأشــبه اإلنســان فــي كــل شــيء مــا خــال  ان قــادرًا أن يتقابــل مــع اإلل

  الخطية وحدها. لم يدع نفسه أبًا فقط بل وصديقًا، حيث أنه استخدم هذا اللقب مع تالميذه كما ذكر اإلنجيل.
المتــدين ينظــر إليــه كصــديق  المتــدين فقــط ينظــر لإللــه علــى أنــه الجبــار والــديان والعــادل، أمــا المســيحي  

ا الثـاني فتصـل العالقـة بـه إلـى درجـة المشـاركة فـي أيضًا، األول يقص عالقته بـه علـى أن يخافـه ويخشـاه، أّمـ
كل نواحي الحياة. المسيح يرى الرب جالسًا معه على مائدة طعامه، يحدثه أثناء سيره في الطريق، يتلمس يده 

  تحضنه أثناء نومه.
  دخل في صداقة حقيقية مع المسيح؟ نْ مَ د بعض عالمات عملية لِ هل تستطيع أن تحد  

  
  ؟ الدرس لماذا هذا �

كثيــرًا مــا يضــع الطفــل اللــه فــي قائمــة ذوي الســلطة يضــع اللــه بجــوار: الــرئيس ــــ النــاظر ــــ الشــرطي، ولعــّل   
  .أفضل صورة في هذه القائمة هى: األب

  هو األب الصديق؟أليس األب في كثير من بيوتنا الشرقية ليس  ـ  
لهـــذا نحتـــاج أن نقـــدم للطفـــل "اللـــه الصـــديق" فـــي شـــخص ربنـــا يســـوع المســـيح الـــذي عـــاش ســـن الطفولـــة،   
ه حياته في المأكل والمشرب، وكل المشاعر اإلنسانية أيضًا. ذلك حتى نربي ال طفـًال متـدينًا، بـل طفـًال وعايش

  مسيحيًا.
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  درسـرض الـع
� �

 
ً

  :�اراكز�التعليميةأو

  

  : مركز الصور والكتب �
  

 كلمة صديق.  ىأن يعرف معن :الهدف

ــر عــن حبــهمطلــوب قصــص مصــورة لألطفــال أو إنجيــل مصــور، بهــا صــورة للســيد المســيح  الوســيلة:  وهــو يعّب
 ،ألوالد ومن خالله نتكلم عن ما هو الحب وأن الرب يحبنا. وكذلك صورة للمسـيح مـع يوحنـا ويعقـوبل

 ؟قاء، وأصحابه كانوا صيادين سمك. نسأل األطفال مـاذا يـروا فـي الصـورةوتعرفهم أن المسيح له أصد
   ؟وماذا يفعلون

  :الحوار

  ؟هل لك أصدقاء أوالد ـ 

  ؟ماذا تحب أن تفعل مع صديقك ـ
�"وكان يقول لهم  ونعندما كان المسيح على األرض كان له أصدقاء كثير  :التعليقX��4/����o7�;��
علـى  أشـر("�=�������

  .اإلنجيل) اآلية من

  
  : مركز الطبيعة �

   .ممتعة معاً  اً أن يعرف كيف أن األصدقاء يقضون أوقات :الهدف
   .شط البحرعلى صور أطفال يلعبون  ـصورة بحيرة  ـن لوّ ممطلوب سمك  :الوسيلة

  ؟ لصيفشاطئ البحر في اعلى ك ئماذا تفعل مع أصدقا :الحوار
  ه عند شاطئ البحر.ئوفي قصة اليوم كان يسوع مع أصدقا .جميل أن يكون لك أصدقاء تلعب معهم :التعليق

  : مركز األلعاب � 
   .يعرف وظيفة الصياد وعمله الهدف:

  . شبكة ـسمك  ـ: صنارة مطلوب  :الوسيلة
ا من الكرتون وضع في فمه اً عمل سمكا. و طرفها مغناطيس فية عن قطعة خشب و اعمل صنارة عبار     

  .أو عمل شبكة يصطاد بها السمككلبس معدني ويصطاد األطفال بها. 
هم. يدطلب من األطفال الجلوس على الكراسي في صفين ويتخيلوا أنهم في مركب واجعلهم يجدفوا بأيا    

  .ثم يحاولون صيد السمك الورق
  ؟ الذي يفعل ذلك نْ سمك من البحر؟ مَ خرج ال؟ كيف نُ هل تحب أكل السمك؟ أين يعيش السمك :الحوار

  .ه أصدقاء صيادينيسوع كان ل التعليق:
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ً
  :�القصةثانيا

  : تمهيد القصة
ـــل علـــى ا    ـــتح اإلنجي  وأشـــر )٢٢ ـ ١٨ :٤مـــت (ف

ء لنـا عـن بعـض أصـدقا يأمامهم وقل اإلنجيل يحكـ
  .صيادينال منالرب يسوع 

  
  القصة

شــط البحــر، علــى كــان المســيح يحــب المشــي   
هنـــاك رأى رجـــل  ييـــوم مـــن األيـــام وهـــو ماشـــ فـــيو 

، بشـــبكة كبيـــرة فـــي البحـــر نمركـــب يلقـــو وأخيـــه فـــي 
داهم وقــــال االمســــيح نــــ .بطــــرس وأنــــدراوس اســــمهما

مــــن  اأن تكونــــ اي فــــأني أريــــدكمتبعــــوناتعــــالوا  :لهــــم
  . أصدقائي

أحــــب بطــــرس وأنــــدراوس أن يكونــــوا أصــــدقاء   
ليســـوع فتركـــوا المركـــب وصـــيد الســـمك ومشـــوا وراء 

  . البحر ئطاشعلى لمسيح ا
وعـــــن قـــــرب رأى المســـــيح وبطـــــرس ويعقـــــوب   
سمهم يوحنا ويعقوب فقال لهـم المسـيح تعـالوا ان يجلسان في مركب يصلحان شباكهم وهما أخان أيضًا و يدصيا

  . أريدكم أن تكونا أصدقائي أيضاً  نياتبعا
  .البحر ئطاشعلى ا وراء المسيح يومش يوحنا ويعقوب تركا شباكهم والمركب  
  .قاء المسيحبطرس وأندراوس ويوحنا ويعقوب سعداء جدًا ألنهم أصبحوا أصد  
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  جاوبـالت
� �

 
ً

  :�الحوار�واناقشةأو

  
   :الصورعلى حوار 

"أنـتم  :وقـل لألطفـال الـرب يسـوع قـال هنـاوحدد اآلية بقلم ماركر  )،١٤:١٥يوحنا (فتح اإلنجيل على ا
  ؟هم أصدقاء الرب يسوع سألهم منااآلية ثم  ىواجعل األطفال تر  ،أحبائي"

  
  :التقليد
الكنيســـة إلـــى  . أنهـــم يحضـــرون.. اآلن نـــرى بعـــض أصـــدقاء الـــرب يســـوع لثـــم قـــل لألطفـــا ةحضـــر مـــرآا

  العطاء لكنيسته. ننيم له ويقدمو . أنهم يحبون التر يسمعوا قصص يسوع أن نويحبو 
جعــل كــل طفــل ينظــر فــي المــرآة ثــم قــل لــه: أنــت صــديق الــرب ا؟! (هؤ أتريــدون أن تعرفــوا مــن هــم أصــدقا

... قـل لهـم والـرب يسـوع يقـول  ة ويعرفـوا أنهـم أصـدقاء يسـوعبعد ما ينظـر كـل األطفـال فـي المـرآ ،يسوع)
  ".أنتم أحبائي": لكم

أنــتم ســعداء ألنكــم أصــدقاء  ســألهم هــلا" وبعــد مــا يكرروهــا اطلــب مــن األطفــال أن يــرددون "أنــتم أحبــائي
  . المسيح

  

 
ً
  ةير ـ:�rنشطة�التعبيثانيا

  

ل المسـيح لألطفـاشـريط هـادئ عـن محبـة  ن: يسـمعو التعلم بالعمـل  �
  .أو يرنمون ترنيمة

  

  

     :الصالة �

                          

# 

  ون ـد أن أكـارب أريـي
  بكـحاتلميذك وص

  وس امثل بطرس وأندر 
  ويوحنا ويعقوب 

   .أصحابك
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  :أن مساعدة الطفل الدرس:هدف �@
  .أنه صديقهو ثا مر و يسوع صديق لمريم الرب يعرف أن  ـ
  بالرغبة في مصاحبة الرب يسوع.  يشعر ـ
  كيف ينصت لكالمه ويظهر محبته له كصديق له. بيتدر  ـ

  

  :بد أن كل تلميذ يستطيع أن لدرس النهاية ا في للهدف:الوصول �@
  ؟ ولماذا كانوا سعداء ؟الرب يسوع : هل مريم ومرثا أصدقاءسؤالعلى يجيب  ـ
   .يقلد قصة الدرس ـ
��/X��4"�قرأ اآلية من اإلنجيلي ـ��97;�����=."� �
   .فضل صديق له الرب يسوعأألنه له أصدقاء وأن  اللهويشكر  ييصل  ـ
  

    :اآلية�@

��� �"�X��4/����97;�����=��")-��١٥��:�١٤.( � �
  

    :الشاهد�@
  .)٤٢ ـ ٣٨: ١٠قالو (يسوع يزور مريم ومرثا     
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  كـدرسـد لـاستع
  

كـم مـن أورشـليم. كـان يسـتريح  ٣صغيرة عند جبل الزيتون على بعد حـوالي  يا" قرية"بيت عن اعرف درسك: �
بـات فيهـا لياليـه األخيـرة علـى أرضـنا قبـل صـلبه. لقـد تـرك أورشـليم بعـد دخولـه  هفيها الرب يسوع كثيرًا حتى أنـ

ل الـــذي كـــان االنتصـــاري (يـــوم أحـــد الشـــعانين) بهيكلهـــا وكهنتهـــا كعاصـــمة للـــبالد ليبيـــت فـــي بيـــت عنيـــا. المنـــز 
يستريح فيه كان لإلخوة مرثا ومريم ولعازر، وما زالت أطالله موجودة حتى اآلن، وأيضـًا قبـر لعـازر المنحـوت 

  "العازرية" في الصخر، وقد تغير اسم القرية إلى
  .أرض هذه المنطقة هى آِخر ما تالمس مع قدمي الرب قبل أن يصعد من عليها إلى السماء  

  
ى بهما الن جانبين أساسيين في حياة كل مؤمن يجب أن يتحلّ ومرثا الخادمة تمثّ  لعابدةمريم ا :ل درسكتأّم �

  معًا.
فـي صـدق عالقتـه باللـه،  العابد الذي ال ينبض قلبه باحتياجات الناس ويسـرع لتلبيتهـا بقـدر امكانـه، نشـكّ   

دق خدمتـه أنهـا مـن أجـل والخادم الذي ال يكرس وقتًا هادئًا للحديث الشخصي مع المسيح، نشك أيضًا فـي صـ
  الله.

  
  ؟الدرس لماذا هذا �

  نحتاج التأكيد على ما تقوم عليه المسيحية من مبدأ العالقة الشخصية بالرب يسوع. ما زلنا  
هذا الـدرس بالـذات بـين دخـول المسـيح لبيـت أصـدقائه حتـى يعـرف الطفـل أن المسـيح لـيس محصـورًا فـي   

  مائدة طعامه، وفي حجرة لعبه.مكان واحد، إنه موجود في منزله وعلى 
ة للصـداقة مـع الـرب يسـوع وتسـتطيع أن هذا الدرس يقدم أيضًا صديقات للمسيح، فالبنت مثل الولـد مـدعوّ   

  .تكون ممدوحة منه إذا جلست تحادثه وتسمعه، أو إذا قامت بخدمة من أجله
 

�درسـرض الـع �
� �

 
ً

  اراكز�التعليمية�:أو

  

   :مركز الصور والكتب �

  يعرف معني زيارة األصدقاء لبعضهم البعض وأهميتها. :الهدف
  .إنجيل ـكتب  ـصور  :الوسيلة

  .مرثا، يوحنا ويعقوبو ح مع مريم صورة للمسي ـ
 .مع بعض داخل بيت نة ألوالد يلعبو صور  ـ

   :سألهماعندما يتأمل األطفال الصور حدثهم عن زيارة األصدقاء ف :الحوار
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  ؟ هنا عايشهه يدن ده؟ هل كل الناس تفتكر بيت مي
  ؟ون مع بعضهم البعض؟ هل هم سعداءفماذا يفعل ،بعض األصدقاء جاءوا لزيارة هؤالء األطفال

أنــا  – ل نســتطيع أن نقــرأ عــن أصــدقاء يســوعفـي اإلنجيــ ،ننــا نكــون ســعداء حينمــا نجتمــع مــع أصــدقائناإ التعليـق:
��/�X��4"هو دائمًا يقول لي يسوع و  الرب سعيد جدًا ألني صديق��97;�����=�".   

  

  : مركز العائلة �
  .  ة كيف نستعد لزيارة أصدقائنا لنامعرف :الهدف
  .)أكل مليئةألطباق  صور ـ ةمطبقي ـمكنسة  ـمطبخ  ةفوط ـمفرش  ـل لَ حِ (مطلوب  :الوسيلة

فمــاذا نعمــل  ايزورونــضــيوف ســوف  يقلــد األطفــال أنهــم يســتعدون الســتقبال ضــيوف، نقــول لهــم هنــاك
  ... و...  نقـــلالعـــبهم وقـــل لهـــم  ، شـــاركهموينظفـــون المنـــزل أنهـــم يعـــدون طعامـــاً األطفـــال  ، يقلـــد؟لهـــم

  . ... هيا نعد الطعامى ال تنس
؟ أيـــن تجلـــس مـــع ك؟ كيـــف تســـتعد مامـــا لزيـــارة أقـــاربكم؟ كيـــف تســـاعدهاؤ يـــزورك أصـــدقا هـــل تحـــب أن :الحـــوار

  ؟ م لهمزيارتك في البيت؟ ماذا تقد ك عند ئأصدقا
����/�X��4"ه وهــو يقــول لنــا ؤ قا، ونحــن كــذلك أصــدهئأن الــرب يســوع أكــل فــي بيــت أصــدقانجيــل يحكــي اإل :التعليــق��

97;�����=�".  
  
  : مركز المكعبات �

  رون بعضهم البعض و أن يعرف أن األصدقاء يز  :الهدف
صــور أشــخاص كبــار وصــور أطفــال مــن الكرتــون أو  ـ""عــرائس  ـ""مكعبــات كرتــون أو خشــب (احضــر  :الوســيلة

   .قطع صور األشخاص واألطفال والصق في ظهرها دعامة من الكرتونا .)الخشب
مــن المكعبــات ويضــعون فــي وســطها هــؤالء األطفــال واألشــخاص  اً بيوتــ اطلــب مــن األطفــال أن يبنــوا

  .لناس (أي يتبادلون الترابيزات)رون او . ثم يز نزوره هيا بنام هذا بيت فالن، ونقول له
    :الحوار

  ؟ ذهب لزيارتهمالذين ت نْ مَ  ـ      
   ؟لماذا تحب أن تذهب لزيارة أصحابك ـ

  ."�X/���;��7="بيوتهم، وهو صديقنا ويقول لنا يسوع يحب أصدقاءه ويحب أن يزورهم في  :التعليق
  

  : مركز األلعاب �
) وفيهــا نراجــع قصــة المســيح عنــدما يعقــوب ـ""يوحنــا  ـ""المركــب  ـ""البحيــرة صــورة لقصــة يوحنــا ويعقــوب (    

. نظهـر الصـورة ثـم نجعـل األطفـال يتـذكرون القصـة ثـم نتـرك هءيكونـوا أصـدقا يويعقوب لكـيوحنا  ادع
يوحنا ويعقوب النهاية نقول لهم أن  فيو  ـاألطفال يمسكون المسيح ويوصلوه إلى مكان يوحنا ويعقوب 

  ."�X/���;��7="اء المسيح وهو دائمًا يقول لنا أصدقاء المسيح ونحن سعداء ألننا أصدق
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ً
  القصةثانيا

  :تمهيد القصة
عداء تعـالوا نعـرف لمـاذا ن وهما سـتاخان اتاعلى الصورة ونقول ه ريصورة لمريم ومرثا مع المسيح ثم نش

  ؟ سعداء امهُ 
  القصة�

ذهبــت  تــرى مــين؟ ممكــن يبقــى مــين؟ مرثــا ... يــا البــاب يقــرع فــي منــزلهم تــك تــك تــك مــريم ومرثــا ســمعوا
علشــان ؟ أهــًال إحنــا ســعداء جــدًا ســيح واقــف، مــريم ومرثــا قــالوا لـهلتفـتح البــاب مرثــا فتحــت البــاب لقيـت الم

  . جلس معنا هناا شفناك تعال
... بينمـا جلسـت مـريم  ووضـعته علـى السـفرة رثا جهـزت أكـل... م الكنبةتعبان لذلك جلس على المسيح 

  ...  األرض لتسمع كالم المسيح اللذيذ على
  .جاء لزيارتهم في بيتهمهم المسيح مريم ومرثا سعداء جدًا ألن صديق  

  
�اوبـجـالت �

 
ً

  :�الحوار�واناقشةأو

  : الصورعلى حوار 
  يه ـ) ونقولهم لر على الصورة (مريم ومرثا مع المسيحينش

  ألن  عداءـ) هما سنا شكلهم سعيد؟ (نتركهم يجاوبو مريم ومرث
  مريم ومرثا  ـ، المسيح صديق البيت فيالمسيح جاء وزارهم 

  .�X/���;��7=""والمسيح قال لنا 
  

  : التقليد
  ب، طفل يخرج ويقرع على البا( ،هيا نمثل قصة مريم ومرثا

  هزـ، طفلة تجطفلة تفتح الباب وتقول برهبة: الرب يسوع هنا
  واره ثم ـتأتي وتجلس بج ىوأخر  ،األكل وتضعه على السفرة

  .��="����;X�"�7/يقوم بدور المسيح  يقول الطفل الذي
  

 
ً
  ري ـعبي:�النشاط�التثانيا

  

  : التعلم بالعمل �
   .اصنع عرائس ورقية لمريم ومرثا    

  
  .�V��=I������7;���X-ع��Q�3!��X=،�و�د�-��2ن�+#و��PI���=X  : الصالة �


