
الفكرة الرئي�سية: ال�صالة بثقة والإ�رصار يف اتخاذ الربكة 

الن�ص الكتابي 

تكوين 32: 22 ---< 32

تكوين 20- 37 - 45 - 50

ق وعوده يف الكتاب املقد�س ويُ�صلي  الهدف: اأن يعرف الولد اأن الله يريد ما هو خلرينا ويٌ�صدِّ

ويطلبه.

َكْت ُخُطَواتِي بِاآثارَِك َفَما زَلَّْت َقَدَماَي. مزمور 5:17 اآية احلفظ: َتَ�صَّ



»فانه كما يف ج�سد واحد لنا اع�ساء كثرية، ولكن لي�ص جميع االع�ساء لها عمل واحد، هكذا نحن 

الكثريين: ج�سد واحد يف امل�سيح، واع�ساء بع�سا لبع�ص، كل واحد لالخر. ولكن لنا مواهب خمتلفة 

بح�سب النعمة املعطاة لنا.« رومية 12 : 4 - 6

عندما يفهم املعّلم اأمناط الّتعلُّم عند الأطفال ويُعّدل تعليمه ح�صب هذه الأمناط، يتعّلم الأطفال. ي�صاعدك 

الّتعليم بح�صب الأمناط على الو�صول لكل فرد و�صعه الّله يف �صّفك.

اأعطى الّله لكل فرد عقالً ممّيزاً. �صعار UNCF ر )United Negro College Fund(    يقول: » اإّن اإهدار العقل �صيء 

فظيع.« عندنا نحن حقيقة عظيمة خمّل�صة للحياة. هل نتجراأ ونقّدمها بطريقة غري فّعالة ونهدر عقول الأطفال 

الّذين و�صعهم الّله يف حياتنا. 

منهاج »لنبني حياتهم« يحرتم ويعطي كل فرد وكّل منط تعّلم حّقه يف كّل در�س من درو�س املنهاج .

بح�صب نظريّة دايفد كولب )David A. Kolb( هناك اأربعة اأمناط للّتعّلم. لنلقي نظرة �رصيعة عليها:  

1. املتعّلم املتعاون: 

يتعّلم من خالل الإ�صتماع وحماورة الأفكار •

اجتماعي وودود وح�ّصا�س •

غرية • ي�صتمتع باملجموعات ال�صّ

يحتاج لأ�صاليب تفاعلّية •

ال�صوؤال الّذي ي�صاأله املتعّلم املتعاون: 

 معرفة هذا؟
ّ
ملاذا علي

3. املتعّلم الّتطبيقي: 

ل الّتعّلم املقرتن بالّتجربة • يف�صّ

يحتاج اإىل تعليمات خطوة بخطوة •

يحتاج اأن يرى كيفّية اإمكانية تطبيق احلّق •

ي�صتمتع بحّل امل�صاكل  •

ال�صوؤال الّذي ي�صاأله املتعّلم الّتطبيقي: 

كيف ميكن تطبيق هذا؟

2.املتعّلم الّتحليلي: 

ل املحا�رصات • يف�صّ

• ً يحّب العمل وحيدا

ل بيئة تعّلم هادئة • يف�صّ

ي�صتمتع باملناف�صة والإمتحانات املو�صوعّية •

ال�صوؤال الّذي ي�صاأله املتعّلم الّتحليلي: 

 اأن اأعرف
ّ
ماذا علي

4. املتعّلم الّديناميكي: 

لديه اّتاهات اختباريّة، يغامر •

ميكن اأن يكون مت�صلطاً •

يرغب بعمل الأمور بطريقته املتفردة اخلا�صة •

ي�صتمتع بوجود اختيارات •

ال�صوؤال الّذي ي�صاأله املتعّلم الّديناميكي: 

ماذا ميكن اأن ي�صبح هذا؟

اأمناط الّتعّلم واملنهاج
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اإعرَف منط تعّلمك ال�ّصخ�صي. اأكمل الورقة امللحقة يف املواد الإ�صافّية للمنهاج »ما هو منطي يف الّتعّلم«. 

)ماأخوذ من كتاب  Marlene Le Fever »اأمناط الّتعّلم«.(

كمعلمني، عادة ما نعّلم بح�صب منط تعّلمنا ال�ّصخ�صي. معرفة ما هو، يُ�صاعدنا لنغرّي يف اأ�صاليبنا حّتى نقدر اأن 

ن�صل اإىل جميع اأمناط الّتعّلم. املعّلم احلكيم ي�صتخدم كّل الّطرق ليكون تعليمه فّعالً. 

اإن قّررت ا�صتخدام منهاج »لنبني حياتهم« بكامله اأو قّررت ا�صتخدام اأجزاء منه، اأعِط حّقاً لكل عقل من عقول 

الأطفال يف �صّفك بالإجابة على الأ�صئلة الّتي ي�صاألها كّل منط.

 ملاذا علّي معرفة هذا؟ )املتعاون( «

تريده اأن يقول: »اأنا بحاجة لهذا، واأنا م�صتعد لأتعّلم.«

 ماذا علّي اأن اأعرف؟ )الّتحليلي( «

ُقد الأطفال اإىل الكتاب املقّد�س واأعطه حقائق وعمق يف املعلومات. ليقول: »هناك الكثري لأتعّلمه.«

 كيف ميكن تطبيق هذا؟ )الّتطبيقي( «

اأعطه اأمثلة وتطبيقات مرتبطة بحياته ولي�س فقط بحياة ال�ّصخ�صيات. ليقول: »ما تعّلمته اليوم ينطبق على 

حياتي.«

 ماذا ميكن اأن ي�سبح هذا؟ )الّديناميكي( «

ف اإىل بقية اأيّام الأ�صبوع. ليقول: »اأقدر اأن  �صاعده لإبتكار طرقاّ جديدة وخالّقة لينقل الّتعليم من الّنادي اأو ال�صّ

اأفعل هذا واأكرث كّل يوم.«

اإىل جانب كل فقرة من فقرات درو�س املنهاج، 

�صوف ترى الّرموز املتعّلقة باأمناط الّتعّلم.

اإن قّررت ا�صتخدام بع�س اأجزاء الّدر�س، تاأّكد 

اأن تختار فقرات كافية لت�صل اإىل كل عقول 

طالّبك.

الّديناميكيالّتطبيقيالّتحليلياملتعاون

منهاج »لنبني حياتهم« يحرتم اأي�صاً تف�صيالت الّطرق احل�صّية املختلفة عند كّل فرد يف كل اأمناط الّتعّلم 

الأربعة. )ميكن اأن يكون عند الفرد من اأي منط تعّلم تف�صيل ح�ّصي خمتلف.(

فهم تف�صيالت الّطرق احل�صّية: 

ور 1( املتعّلم الب�رصي: يحتاج اإىل القراءة وال�صّ

2( املتعّلم ال�ّصمعي: يحتاج اإىل الإ�صتماع والّتحّدث

3( املتعّلم الّلم�صي:  يحتاج اإىل احلركة و الّلم�س
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اإر�سادات: �صع رقما بجانب كل جملة. عند الإنتهاء اجمع الأرقام يف كل منط على حدة. النمط الّذي يجمع اأعلى 

نقاط يكون منطك يف الّتعّلم.

1 .ً ل ميثلني اأبدا

ميثلني قليالً. 2

ميثلني ب�صكل متو�صط. 3

4 .ً ميثلني كثريا

املتعاون: 

الّتحليلي:

----------- اأعطي اأف�صل عمل عندي عندما اأكون مع اأ�صخا�س اآخرين

----------- اأحب بيئة العمل امللّونة

----------- اأحب ان اأعطي اأجوبة لالأ�صئلة على طريقة املقالة اأكرث من فقط مالأ الفراغات

----------- اأرى نف�صي �صديقاً لطالّبي

----------- اأ�صواء �صيء ممكن اأن يح�صل يف �صّفي هو عدم تناغم طالّبي معاً

----------- ي�صفني الآخرين بال�ّصخ�س الّلطيف

داقات ----------- جزء من هويتي مرتبط بعدد اأ�صدقائي وقوة هذه ال�صّ

----------- ثالث كلمات ت�صفني هي: ودود، م�صارك، معانق

----------- اأعطي اأف�صل عمل عندي عندما اأكون وحيداً، بعد اأن اأجمع املعلومات من الكتب اأو  

                املعلمني

----------- اأحب العمل على مكتب اأو طاولة

حيحة ----------- اأحب ان اأحّل امل�صائل باإيجاد الأجوبة ال�صّ

----------- اأرى نف�صي مقّدماً للمعلومات لطالّبي

----------- اأ�صواء �صيء ممكن اأن يح�صل يف �صّفي هو عدم تعّلم طالّبي لأ�صا�صيات اإميانهم

----------- ي�صفني الآخرين بال�ّصخ�س الّذكي فعالّ

----------- جزء من هويتي مرتبط براأي الآخرين عن مدى ذكائي

----------- ثالث كلمات ت�صفني هي: منطقي، حمّلل، ذكي

ما هو منطي يف الّتعّلم؟
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الّتطبيقي:

الّديناميكي:

----------- اأعطي اأف�صل عمل عندي عندما اأكون وحيداً، جامعاً املعلومات للّتطبيق

----------- اأحب العمل بيدّي واأي�صاً بعقلي

----------- اأحب ان اأحّل امل�صائل بتفّح�س اآرائي اخلا�ّصة

----------- اأرى نف�صي مدرّباً، م�صاعداً طالّبي على تطبيق ما يجب اأن يعمل

----------- اأ�صواء �صيء ممكن اأن يح�صل يف �صّفي هو عدم تعّلم طالّبي كيفّية عي�س اإميانهم بطرق 

               عملّية

----------- ي�صفني الآخرين بال�ّصخ�س املجتهد، �صخ�س يتمحور حول الّنتائج

----------- جزء من هويتي مرتبط مبدى فعالّية اإبداعي

----------- ثالث كلمات ت�صفني هي: ن�صيط، واقعي، عملي

----------- اأعطي اأف�صل عمل عندي مفّكراً باأفكار جديدة وجمّرباً اأ�صياء ل يتجراأ الكثري من 

                الأ�صخا�س على تربتها

----------- اأحب الّلعب باأفكار جديدة، م�صتنتجاً ما الّذي �صينتج

----------- اأحب ان اأحّل امل�صائل بالإ�صتنتاجات اأو احلد�س

----------- اأرى نف�صي حمّركاً لأفكار واآراء طالّبي

----------- اأ�صواأ �صيء ممكن اأن يح�صل يف �صّفي هو عدم اأخذ طالّبي ما تعّلموه وجعل العامل 

                مكاناً اأف�صل

ً ----------- ي�صفني الآخرين بال�ّصخ�س املبدع جدا

----------- جزء من هويتي مرتبط بكمّية الأفكار اجلديدة عندي

----------- ثالث كلمات ت�صفني هي: ف�صويل، قائد، وا�صع اخليال

بناءً على هذه �لقائمة �أنا �شخ�ص -----------------------------------------------------
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فحة:  املحتويات:                                                                          ال�صّ

7 برنامج مقرتح           

     8 الرتحيب:              

9 الرتانيم :              

11-10 متثيلية: يعقوب وعي�سو :           

املواد املطلوبة: املواد عباية - ع�صا - جاكيت فرو لعي�صو  

12 املهرج             

املواد املطلوبة: ثياب املهرج، تلزيق، حرام، خمدة، الكتاب املقد�س.  

   12 .ق�سة: امل�سارعة           

15 اأ�سغال يدوية: قمي�ص يو�سف         

املواد املطلوبة: اأكيا�س ورق حجم كبري )على عدد الأولد(، مق�صات، اأقالم تلوين.  

    15 .فيديو: يو�سف:             

16 و�سيلة اي�ساح:           

املواد املطلوبة: ابريق ماء، كاأ�س �صفافة، منديل عدد 2  

18-17 اآية احلفظ:            

ً املواد املطلوبة: تلزيق ملون، وعاء كبري، رمل ناعم، طابات �صغرية احلجم جدا  

 > 19 لعبة: اتبع كلمة الله:          

20 األعاب:اال�رصار على الربح:          
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<ترانيم

<تثيلية: يعقوب وعي�صو
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تكلمنا يف الدر�س املا�صي عن ثالث �صخ�صيات، من ميكنه اأن 

يذكرين من هم؟ وما هو الدر�س الذي تعلَّمناه من كل واحدة 

من الق�ص�س؟

ة  اأهالً و�صهالً بكم اأ�صدقائي يف اللقاء الثاين لنا من منهجنا ق�صَّ

كبرية. ما اأحبه يف هذا املنهج اأنَّه يعلمنا العديد من الق�ص�س من 

الكتاب املقد�س كلمة الله. وكما يقول الكتاب املقد�س باأنَّه كلما 

حفظنا وعرفنا كلمة الله وما تقوله فاإنه باإمكاننا اأن نقف يف وجه 

اإبلي�س وندو�س على كل خطية اأو فخ يريدنا اأن نقع فيه.

الرّتحيب
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9

رح خربكن عن اأحلى ق�صة

اأعظم ق�صة لكل النا�س

كيف الله اجا تيخل�صنا

وهيدا اخلطة من الأ�صا�س *2

 

يلي خالق هيدا الكون

�صّحى اخلطة من الأ�صا�س

اأجمل �صي بهاخلربيّة

مات ليعطيك حياة اأبدية

 

نحنا جينا تنخربكن عن اأحل ق�صة بكل الكون

عندك رفيق ا�صمو ي�صوع ، هو حدك وين ما تكون <

الرتنيمة 
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ال�صخ�صيات: ا�صحق، عي�صو، يعقوب

الن�س الكتابي: تكوين 32

املواد املطلوبة:   عباية - ع�صا - جاكيت فرو 

لعي�صو. 

يخرج من خلف ال�صتارة  ا�صحق يجل�س على 

، )ويبداأ باملناداة اىل عي�صو ابنه(
ّ
كر�صي

؟؟ 
ّ
ا�صحق: عي�صو، عي�صو،.. اأين اأنت يا بني

)يرك�س عي�صو اإىل اأبيه(.

عي�صو: نعم يا اأبي؟ ما بالك؟

 اأريد اأن اأخربك �صيئا«، 
ّ
ا�صحق: يا بني

)يعقوب وراء ال�صتارة ي�صمع( اذهب و ُقم 

باإح�صار اأكلتي املف�صلة لأين اأريد اأن اأبارُكك، 

فاأنا قد كربت يف العمر كثريا«. 

) يفرح عي�صو و يذهب لل�صيد وا�صحق يخرج 

وراء ال�صتارة(

يعقوب: ) يخرج يعقوب من خلف ال�صتارة(، 

ويقول: لقد �صمعت والدي باأنه يريد اإعطاء 

الربكة لعي�صو، واأنا اأريدها فما الذي �صاأفعله؟ 

يفكر ويقول وجدت احلل ) ويذهب وراء ال�صتارة(.

ا�صحق: )يخرج من خلف ال�صتارة( لقد جعت،  

اأين اأنت يا عي�صو؟

يعقوب: ) يرتدي يعقوب الفرو ويح�رص الطعام 

ويرك�س اإىل اأبيه،( اأبي اأبي لقد اأح�رصت الطعام 

و يقرتب من ا�صحق.

ا�صحق: ) مي�صك يدّي يعقوب لكي يتاأكد من اأنه 

عي�صو( �صوتُك �صوت يعقوب ولكن ملم�ُصك 

ملم�س عي�صو، 

) ياأكل الطعام و ي�صع يده على راأ�صه و يباركه 

ويذهب يعقوب اىل خلف ال�صتارة(.

عي�صو: اأبي اأبي لقد اأتيت، وجاأت باخلروفني 

لتعطيني الربكة.

) يعقوب ينظر من خلف ال�صتارة(

ا�صحق: يتفاجاأ!! لقد اأعطيتك الربكة، ما الذي 

يح�صل ؟؟

عي�صو: )يغ�صب( و يقول: اإنه يعقوب 

) يبداأ عي�صو يرك�س وراء يعقوب ثالث مرات، ثم 

يختفي يعقوب وراء ال�صتارة(

عي�صو: لقد ذهب، يحزن كثريا« وي�صقط اأر�صا«.

متثيلية:
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تعليق: 

التمثيلية عبارة عن ق�صة يف الكتاب املقد�س، 

)ا�صاأل الأولد هل اأحد يعرف عن من التمثيلية؟( 

م و ولدين ا�صميهما يعقوب وعي�صو، عي�صو كان الأخ 
ُ
اأكمل كان هناك عائلة �صغرية موؤلفة من اأب، اأ

الأكرب وكان له �صعر كثيف وكان يحب ال�صيد، اأما يعقوب وقد كان الأ�صغر فقد كان ميار�س مهنة 

الزراعة يف احلقل، ويف يوم من الأيام، اأراد الأب ا�صحق اأن يعطي اإبنه البكر عي�صو الربكة اأي اأن ي�صع 

يده على راأ�صه وي�صلي لله باأن يباركه وعائلته...  ولكن ما الذي ح�صل؟ )ا�صاأل الأولد( 

خدع يعقوب عي�صو واأباه واأخذ الربكة، وعي�صو حزن وغ�صب كثرياً، 

ولكن الق�صة مل تنتهي هنا، �صوف نعرف ما الذي ح�صل لحقاً خالل الربنامج.
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املواد املطلوبة: ثياب املهرج، تلزيق، حرام، خمدة، الكتاب املقد�س.

ن�ص �لتمثيل:

يدخل املهرج بوبو وهو ي�صعر بالنعا�س والتعب ال�صديد. •

 يجل�س على ال�رصير ويحاول النوم، عندما ينام بعد ثواين ي�صتيقظ مرعوب  •

) ي�صع يده على قلبه و يتنف�س بخوف(.

يقوم من ال�رصير ويبداأ بالتفكري، ويقوم بوبو بالإ�صارة اإىل الأولد لرييهم ماذا �صوف يفعل؟ •

يجل�س بوبو بو�صعية اليوغا ملدة دقيقة ومن ثم يقوم ويحاول اأن ينام مرة اأخرى. •

يتقلب كثريا« وينام، ثم ثواين و يقوم مرعوب ثانية«. •

يقوم من ال�رصير ويبداأ بالتفكري، ويقوم بوبو بالإ�صارة اإىل الأولد لرييهم ماذا �صوف يفعل؟ •

ياأتي بالتلزيق و يلزق اأعينه كي ل ينام  •

ويجل�س يف ال�رصير.

بعد حلظة ينام وي�صتيقظ مرعوب. •

يغ�صب املهرج بوبو و يبداأ بامل�صي ذهابا«  •

واإيابا« ثم ياأتي بالكتاب املقد�س وو�صعه حتت 

املخدة وينام.

بعد كم حلظة ي�صتيقظ اأي�صا« مرعوب،  •

ولكن بعد حماولت عديدة ياأخذ الكتاب 

املقد�س ويقراأ الآية ل تخف لين معك، يركع 

وي�صلي و تغمره الفرحة.

املهرج
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�لن�ص �لكتابي: تكوين 32 : 29-22

�لهدف: اأن يدرك الولد اأننا يف الكثري من الأحيان نكون خائفني وبحاجة للغفران.

          لكننا اإذا �صلينا فهو ي�صمع �صلواتنا وياأتي مل�صاعدتنا.

كان لإ�صحق )ابن ابراهيم( وزوجته رفقة تواأمني من  •

الأولد. ا�صميهما يعقوب وعي�صو.

بعد اأن خدع يعقوب عي�صو واأخذ الربكة، غ�صب عي�صو  •

كثرياً واأراد اأن يقتل يعقوب فخاف يعقوب وهرب اإىل 

خاله يف مكان يدعى حاران. وهناك تزوج يعقوب وكوّن 

اأ�رصته.

طلب الرب ليعقوب بعد ع�رصين �صنة وقال له اأن يرجع  •

اإىل وطنه يف كنعان ووعده باأنَّه �صيكون معه.

عندما و�صل يعقوب اإىل اأطراف اأر�س كنعان، اأر�صل  •

هدايا اإىل اأخيه عي�صو لكي يخفف من غ�صبه عليه.

عرف يعقوب اأن عي�صو قادم للقائه على راأ�س جي�س  •

كبري. لذلك كان خائفاً جداً و�صلَّى اإىل الله. )ال�صالة هي 

الكالم مع الله(

ر باأنَّه وعده باأن يكون معه ويحميه لذلك �صلَّى  • تذكر يعقوب اإن الله جنَّاه يف عدة مواقف وتذكَّ

وقال: جنّني من يد اأخي، من يد عي�صو، لأين خائف منه اأن ياأتي ويقتلني وعائلتي.

يف تلك الليلة كان يعقوب مبفرده، وجاء اإن�صان و�صارعه حتى طلوع الفجر، فانخلع مف�صل فخذ  •

يعقوب من مكانه يف م�صارعته معه. ثم قال الرجل »اأطلقني لأنه قد طلع الفجر« لكن يعقوب 

قال: »ل اأطلقك اإن مل تباركني« . فقال له الرجل: »ما ا�صمك؟« فقال: »يعقوب ل يدعى ا�صمك 

يعقوب يف ما بعد بل اإ�رصائيل.« لأنك جاهدت مع الله وقدرت«. ثم بارك الرجل يعقوب )عندما 

يعطي اأحدهم بركة، فهو بذلك يرجو اأن الله ي�صنع اأموراً جيدة جداً له(.

كان الرجل الذي �صارع يعقوب حتى الفجر هو الله على �صكل اإن�صان. لقد طلب يعقوب من  •

الله اأن يباركه، وقد باركه الله. عندما غادر الرجل، نظر يعقوب واإذا بعي�صو اأخاه يرك�س ملالقاته: 

احت�صن يعقوب عي�صو وبكيا. لقد �صمع الله �صلوات يعقوب، و�صاعده يف مواجهة اأخيه عي�صو.

ثم وبعد �صنوات طويلة من هذه الق�صة اأر�صل الله ابنه ي�صوع، لكي ميوت من اأجلنا لكي تكون  •

لنا عالقة مع الله. فالله يريدك اأن ت�صلي له مثلما �صلى يعقوب وكان ُم�رصاً اأن يح�صل على 

بركة الرب و�صط الظروف ال�صعبة.

الق�صة
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املواد املطلوبة: اأكيا�س ورق حجم كبري )على عدد الأولد(، مق�صات، اأقالم تلوين. 

�ل�رشح:

ها.. 1 �صاعد الأولد على ر�صم اخلطوط وق�صَّ

وزع اأقالم التلوين على الأولد ودعهم يلونوها كما يريدون.. 2

ا�صاأل الأولد من كان لديه قمي�س ملون يف الكتاب املقد�س؟ 

�صوف ن�صاهد الن فيديو �صغري عن ال�صخ�صية التي �صوف نتكلم عنها يف برناجمنا.

اأ�صغال يدوية
قمي�ص يو�صف
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باإمكانكم اأن تدوا الفيديو يف املواد الإ�صافية.

تعليق على �لفيديو: تعليق:

ا�صاأل الأولد ما الذي فعله اإخوة يو�صف؟ )ا�صمع الجابات(. وماذا كانت رد فعل يو�صف؟ هل كان 

غا�صب؟ حزين؟.. )ا�صمع الجابات(. ماذا فعل الله مع يو�صف؟ )ا�صمع الجابات(. لو كنت اأنت يف 

مكان يو�صف، ماذا كنت �صتفعل؟ )ا�صمع الجابات(، اإذن يجب علينا اأن نكون مثل يو�صف لدينا اإميان 

فالله يريد ما هو خلرينا واإذا كان لدينا اإميان به و ثقة يف وعوده فهو �صينجحنا يف حياتنا ويكون معانا.

فيديو
ق�صة يو�صف



16

املواد املطلوبة:

ابريق ماء، كاأ�س �صفافة، منديل عدد 2.

�لطريقة:

امالأ الإبريق ماء  •

خذ منديلني  •

�صع الإبريق يف الو�صط ومنديل على الي�صار ومنديل على اليمني. •

با�رش �لقول : املاء ميثل العامل وال�صعوبات والتحديات التي تواجه كل �صخ�س منا، املنديل الأول 

ميثل الإن�صان الذي يتكل على قوته ال�صخ�صية. الكاأ�س تثِّل قوَّة الله. املنديل الثاين ميثل الن�صان 

ل على الرب والواثق بوعوده. املتكِّ

والآن:

�صع املنديل الأول داخل الإبريق، فتغرق يف املياه. كما تتغلب م�صاكل احلياة وال�صغوطات 

وامل�صاعب على الإن�صان املتَّكل على ذاته لأنها اأقوى منه.

ثم �صع املنديل الثاين داخل الكاأ�س مثل الإن�صان الذي يثق يف وعود الله وي�صع نف�صه داخل 

�صلطانه وقوَّته و�صع الكاأ�س مقلوبة داخل الإبريق لي�صبح فمها يف اأ�صفل الإبريق واملاء لن 

يت�رصب اإىل الداخل.

اأخرج الكباية من املاء وا�صحب املنديل من داخلها. دع الأولد يرون باأنها جافة.

وتابع �لقول: نحن نواجه الكثري من ال�صعوبات والتحديات اإما اأن نكون مثل ال�صخ�س املتم�صك 

بالله الذي ميثل املنديل اجلاف الذي يواجه كل م�صاعب احلياة بكلمة الرب واإما اأن نكون مثل 

الإن�صان الأول الذي ميثل املنديل املبلل املتكل على قوته اجل�صدية والفكرية.

و�صيلة اي�صاح:
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اآية احلفظ الكتابية

ً املواد املطلوبة: تلزيق ملون، وعاء كبري، رمل ناعم، طابات �صغرية احلجم جدا

قم باإفراغ الرمل يف وعاء كبري  •

اخرت العدد الذي تريده من الأولد لرمي الطابات داخل الوعاء. •

ثم اخرت ولد اأو اثنان ل�صتخراج الطابات بتاأين. •

هنا تظهر الآثار التي تركتها كل طابة. •

مزمور 5:17

اقراأ االآية من الكتاب املقّد�ص:

َكْت ُخُطَواتِي بِاآثارَِك َفَما زَلَّْت َقَدَماَي. مزمور 5:17 • َتَ�صَّ

دع اأحد الأولد يفتح الكتاب املقد�س ويقراأ بنف�صه. •

اقراأ الآية مرة اأخرى من كتابك املقد�س. •

ا�رصح وطّبق:

َكْت ُخُطَواتِي  بِاآثارَِك: عندما من�صي على �صاطئ البحرترتك دع�صات اأرجلنا  َتَ�صَّ

اآثارا لها، وهنا داود يقول للرب اإن الآثارالتي تركتها ، كل خطوة من خطواتي 

متم�صكة بها، كما ميكن تف�صريها اأن اأعني داود كانت دائماً على الرب، كان 

دائماً لديه الإميان والثقة اأن الله معه يف كل خطواته.

َفَما زَلَّْت َقَدَماَي: اأي مل تلتوي رجلي، رغم اأن الطريق وعرة، �صيقة، غري �صالكة، 

ت�صكت خطواتي باأثارك و�صلكت الطريق ب�صالم. 

حفظ االآية:

اأر�صم دائرة اأو مربع على الأر�س. •

ق�ِصم الأولد اإىل جمموعتني. •

اأطلب من الأولد اأن يرك�صوا. •

عند اإيقاف املو�صيقى ، الولد الواقف داخل الدائرة ي�صمع الآية. •
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�لهدف: اتبع الكلمة

�ملو�د �ملطلوبة: كرتون ملون - مق�س - تلزيق.

��رشح وطبِّق:

ار�صم اأرجل على الكرتون بحجم مت�صاوي. •

ق�س الأرجل. •

قّم بلزِق الأرجل على الأر�س. •

�بد�أ �للعبة:

اأطلب من الأولد الوقوف يف ال�صف، 

كل ولد بدوره يجب اأن يقفز ح�صب اتاه الأرجل حتى النهاية

لعبة
اتبع كلمة اهلل 
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األعاب
على الربح

هذه الألعاب هي عبارة عن اأربع حمطات على الولد تاوزهم لتجميع اأعلى النقاط.

�لهدف: الإ�رصار يف الربح واأخذ النقاط.

�ملحطة �لأوىل:

املواد املطلوبة: اأوراق ل�صقة .

�رشح: ق�صم الأولد اىل فريقني اأو اأربعة بح�صب عددهم.

 وتطبيق:

اخرت ولدين من كل فريق. •

الزق الأوراق الال�صقة على كل ولد) رجليه، يديه،  •

جبينه (.

�صع املو�صيقى  •

على الولد اأن يبداأ بالهز على املو�صيقى حتى �صقوط  •

الأوراق عنهم.

الولد الذي يوقعهم جميعهم يوؤخذ نقاط. •

�ملحطة �لثانية:

املواد املطلوبة: حلوى على �صكل دائري - حبل.

�رشح وتطبيق:

قم بعمل فتحة �صغرية يف و�صط احللوى. •

اربط احللوى يف حبل. •

اخرت ولدين من كل فريق. •

اأطلب من كل ولد من الأولد اأن ي�صع احلبل يف  •

عنقه.

على كل ولد حماولة اأكل احللوى •



20

�ملحطة �لثالثة: 

لعبة �لألغام:

�لهدف: الثقة بالله لعبور كل م�صاعب و�صيقات احلياة.

�ملو�د �مللونة: كرات متو�صطة احلجم ملونة 

وع�رصة منهم لون اأ�صود، تلزيق، ربطة اأعني، 

كورتني كبريتني.

�رشح وتطبيق: 

اأر�صم مربع كبري على الأر�س باإ�صتخدام  •

التلزيق.

�صع جميع الكراإت داخل املربع •

ميكنك تق�صيم الأولد اإىل جمموعتني اذا  •

العدد كبري

اأخرت ولد من الفريق واأغم�س له عينيه •

اأخرت ولد ثاين مل�صاعدته العبور دون املرور  •

�صمن الكرات ال�صوداء )األغام(

وجلب الكرة الكبرية من اآخر املعرب والعودة  •

واإعطائها ل�صديقه ليعيدها مكانها دون 

الدخول اإىل الألغام

�ملحطة �للر�بعة:

املواد املطلوبة: اأكواب بال�صتيك.

�رشح وتطبيق:

اخرت ولدين من كل فريق. •

�صع كوبان بال�صتيك فوق بع�صهم. •

اأعط كل ولد كوبان. •

على الأولد حماولة ف�صل الكوبني عن  •

بع�صهما دون ا�صتعمال اأيديهم اأو فمهم، 

امنا بالنفخ على الكوب الذي يف الأعلى.
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