∆ορυφορικό 2ης Οµάδας

∆ουλεύοντας µε νήπια
Χρονική διάρκεια 1 ώρα
Υλικά που χρειάζονται
Εποπτικό 1 – Αίνιγµα
Εποπτικό 2 – Μεταχειριστείτε µε προσοχή
Εποπτικό 3 – Σωµατικά χαρακτηριστικά
Εποπτικό 4 – Κοινωνικά χαρακτηριστικά
Εποπτικό 5 – Συναισθηµατικά χαρακτηριστικά
Εποπτικό 6 – Νοητικά χαρακτηριστικά
Εποπτικό 7 – Πνευµατικά χαρακτηστικά
Πίνακα και κιµωλίες ή µαρκαδόρους
Φύλλα εργασίας για τους εκπαιδευόµενους

Τονισµένα κουτιά
Όλα τα τονισµένα κουτιά, όπως αυτό, εσωκλείουν οδηγίες για τον
εκπαιδευτή.

Σκοπός
Οι εκπαιδευόµενοι να κατανοήσουν πως τα νήπια είναι ευαίσθητα και να
ανταποκριθούν στις ανάγκες τους µε ευγένεια και αγάπη.
Στο τέλος αυτού του µαθήµατος, οι εκπαιδευόµενοι θα πρέπει να είναι σε
θέση να παρουσιάσουν αυτά που κατανόησαν, µε τους ακόλουθους
τρόπους:
Αν δοθεί ένας κατάλογος µε χαρακτηριστικά των νηπίων,
Οι εκπαιδευόµενοι πρέπει...
να αναγνωρίσουν τρεις τρόπους µε τους οποίους
µπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες των παιδιών·
να εντοπίσουν ένα τουλάχιστον προσωπικό τους
χαρακτηριστικό το οποίο χρειάζεται βελτίωση.
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Εισαγωγή
Πρόβαλε το ακόλουθο αίνιγµα:
Τι είναι αυτό που το δωµάτιο σαν κεραυνός διασχίζει,
Τι είναι αυτό...

∆ίνει αγκαλιές και τρίβεται σαν φιλικό κουτάβι,

που το δωµάτιο σαν κεραυνός διασχίζει,
∆ίνει αγκαλιές και τρίβεται σαν φιλικό κουτάβι,
Που η φωνή του µοιάζει µε το ποπκόρν που σπάει
στο τηγάνι,
και πριν καιρό πολύ ο Ιησούς το έσφιξε στη γεµάτη
αγάπη αγκαλιά Του;

Που η φωνή του µοιάζει µε το ποπκόρν που σπάει στο τηγάνι,
και πριν καιρό πολύ ο Ιησούς το έσφιξε στη γεµάτη αγάπη αγκαλιά
Του;
Ποια είναι η απάντηση;
∆ώσε την ευκαιρία στους εκπαιδευόµενους να απαντήσουν.
Αν έτυχε ποτέ να εργαστείτε µε παιδιά νηπιαγωγείου, πολύ πιθανόν να
γνωρίζετε την απάντηση στο αίνιγµα – νήπια! Έχουµε µια θαυµάσια
ευκαιρία όταν εργαζόµαστε µε νήπια. Έχουµε όµως ακόµα, και µια
µεγάλη ευθύνη διότι τα νήπια είναι ευαίσθητα. Όταν σκέφτοµαι τα νήπια,
η πρώτη φράση που έρχεται στο µυαλό µου είναι, «Εύθραυστο!
κρατείστε το µε προσοχή!» Όταν θέλουµε να στείλουµε κάτι πολύτιµο
και εύθραυστο σε κάποιον, το τυλίγουµε προσεκτικά µε διάφορα µαλακά
πράγµατα και κολλάµε µια ετικέτα µε κεφαλαία µαύρα γράµµατα που να
δηλώνει σε όποιον µεταφέρει το πακέτο πως πρέπει να είναι πολύ
προσεκτικός. Θα ήταν καλό να µπορούσαµε να προστατέψουµε τα νήπια
µε την ίδια προσοχή γιατί είναι πολύτιµα µικρά ανθρωπάκια που έχουν
ανάγκη να τους φερόµαστε µε ιδαίτερη προσοχή.
Ο Ιησούς το γνώριζε αυτό. Στους ενήλικες, όποτε χρειάστηκε, µίλησε µε
αυστηρότητα, αλλά ποτέ στα παιδιά. Ας δούµε τον τρόπο µε τον οποίο
ανταποκρίθηκε στα παιδιά.
Στο Μάρκος 10:13-16 διαβάζουµε, «Έφεραν στον Ιησού παιδιά για να τα
ευλογήσει· οι µαθητές όµως µάλωσαν αυτούς που τα είχαν φέρει. Όταν το
είδε ο Ιησούς αγανάκτησε και τους είπε: «Αφήστε τα παιδιά να έρχονται
σ’ εµένα. Μην τα εµποδίζετε. Γιατί η βασιλεία του Θεού ανήκει σε
ανθρώπους που είναι σαν κι αυτά. Σας βεβαιώνω πως όποιος δε δεχτεί τη
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βασιλεία του Θεού σαν παιδί, δε θα µπει σ’ αυτήν». Τότε πήρε τα παιδιά
στην αγκαλιά του και τα ευλογούσε βάζοντας τα χέρια του πάνω τους.»
Πώς βλέπουµε τον Ιησού να ανταποκρίνεται στα παιδιά στα εδάφια που
µόλις διαβάσαµε;
Οι απαντήσεις πιθανόν να είναι, χωρίς να είναι βέβαια δεσµευτικό, κάποιες
από τις ακόλουθες:
Επίπληξε τους µαθητές που εµπόδιζαν τα παιδιά να πάνε κοντά Του·
∆έχτηκε τα παιδιά·
Είπε πως η βασιλεία του Θεού ανήκει σε ανθρώπους που είναι σαν
κι αυτά·
Είπε πως όποιος θέλει να µπει στη βασιλεία του Θεού θα πρέπει να
τη δεχτεί σαν µικρό παιδί·
Πήρε τα παιδιά στην αγκαλιά Του και τα ευλόγησε.
∆εν πρέπει σε καµιά περίπτωση να συµπεριφερθούµε στα νήπιά µας µε
λιγότερη φροντίδα απ’ αυτή που έδειξε ο Ιησούς.

∆ιατύπωση του Σκοπού
Η προσευχή µου είναι στο τέλος αυτού του µαθήµατος να έχετε
κατανοήσει πως τα νήπια είναι ευαίσθητα και να ανταποκριθείτε στις
ανάγκες τους µε γλυκύτητα και αγάπη.

Παρουσίαση
∆εν είναι εύκολο να είσαι νήπιο. Σκεφτείτε το για λίγο – πώς είναι;
Κατεύθυνε την προσοχή των εκπαιδευόµενων στα Φύλλα
Εργασίας Α και Β.
∆ώσε την ευκαιρία στους εκπαιδευόµενους να διαβάσουν σιωπηλά
τον κατάλογο των σωµατικών (φυσικών), κοινωνικών,
συναισθηµατικών, νοητικών και πνευµατικών χαρακτηριστικών.
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Σωµατικά (φυσικά) χαρακτηριστικά
Τα νήπια είναι µικρόσωµα, έχουν µεγάλους µύες οι οποίοι είναι
περισσότερο ανεπτυγµένοι και συντονισµένοι από τους µικρότερους,
έχουν απεριόριστη ενεργητικότητα µα κουράζονται εύκολα, είναι
ευάλωτα σε αρρώστειες, είναι ικανά να κάνουν πράγµατα µόνα τους και
τους αρέσει να δοκιµάζουν.
Κοινωνικά χαρακτηριστικά
Τα νήπια εµπιστεύονται τους άλλους, είναι εγωκεντρικά, µόλις έχουν
αρχίσει να συνειδητοποιούν τους γύρω και προσπαθούν να συνδεθούν
µαζί τους, έχουν ξεκινήσει να αλληλεπιδρούν µέσα στις οµάδες, είναι
συµπονετικά µε τους άλλους, θέλουν την αποδοχή, αντιγράφουν τις
πράξεις άλλων, παιδιαρίζουν και χαχανίζουν, τους αρέσει να µιλούν.
Συναισθηµατικά χαρακτηριστικά
Τα νήπια έχουν έλλειψη ασφάλειας, νιώθουν έντονα συναισθήµατα,
ξεσπούν εύκολα σε θυµό, ζηλεύουν εύκολα, θέλουν την αποδοχή και την
αγάπη, είναι ευαίσθητα σε συµπεριφορές ενηλίκων, φοβούνται –
ιδιαίτερα το σκοτάδι και να µείνουν µόνα τους, αναστατώνονται και
µπερδεύονται εύκολα.
Νοητικά χαρακτηριστικά
Τα νήπια είναι περίεργα και πρόθυµα να µάθουν, κάνουν ερωτήσεις,
µαθαίνουν µε όλες τους τις αισθήσεις, έχουν περιορισµένη αίσθηση του
χώρου και του χρόνου, έχουν περιορισµένο λεξιλόγιο, έχουν
περιορισµένο χρόνο προσοχής, είναι γεµάτα φαντασία, αγαπούν να
µιµούνται, ξεχνούν γρήγορα, σκέφτονται κυριολεκτικά (κατά λέξη).
Πνευµατικά χαρακτηριστικά
Τα νήπια µπορούν να κατανοήσουν την αγάπη του Θεού και τη δύναµή
Του ως ∆ηµιουργού και Προµηθευτή των αναγκών τους, µπορούν να
ανταποκριθούν στο Θεό µε ευχαριστία, µπορούν να κατανοήσουν πως η
Βίβλος είναι ένα ιδιαίτερο βιβλίο δοσµένο από τον Θεό, µπορούν να
καταλάβουν πως ο Θεός τα αγαπά, µπορούν να ανταποκριθούν µε αγάπη
στο Θεό, αρχίζουν να κατανοούν τι είναι η αµαρτία, δυσκολεύονται να
παραδεχτούν πως αµαρτάνουν και τείνουν να κατηγορούν άλλους,
µπορούν να µάθουν για τον Ιησού, ίσως είναι έτοιµα να δεχτούν τον
Ιησού σαν προσωπικό τους Σωτήρα, τους αρέσουν οι ιστορίες της
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Βίβλου, χρειάζονται βοήθεια προκειµένου να εφαρµόσουν τις αλήθειες
της Βίβλου, τους αρέσει να προσεύχονται, µπορούν να καταλάβουν το
σωστό και το λάθος, συνήθως δεν τους αρέσει να µιλούν για τον ουρανό
γιατί θέλουν να µείνουν µε τις οικογένειές τους.
Θα σας πω τώρα την εµπειρία µιας δασκάλας. Καθώς διαβάζω την
ιστορία της, προσπαθείστε να αναγνωρίσετε τρόπους που τα παιδιά της
είναι συνηθισµένα νήπια .

Έρχονται τα πολύτιµα µικρά µου!
Ο Ντάνιελ µπήκε στην τάξη θορυβόντας και πήγε τρέχοντας στην
αγαπηµένη του γωνία όπου τα άλλα παιδιά έκαναν επανάληψη την
ιστορία του Νώε χρησιµοποιώντας τουβλάκια για να φτιάξουν ένα
µεγάλο καράβι. Ο Ντάνιελ πήδηξε πάνω από το καράβι και κατά λάθος
έριξε το κοµµάτι του Σάιµον. Ο Σάιµον άρχισε να κλαίει δυνατά και
χτύπησε τον Ντάνιελ. Η δασκάλα ηρέµησε και τους δύο και η Χάνα
παρηγόρησε τον Σάιµον. Σύντοµα ακούστηκε το καµπανάκι που σήµαινε
πως τα παιδιά θα έπρεπε να συµµαζέψουν το χώρο και να καθίσουν στις
καρέκλες τους κοντά στη δασκάλα.
Σαν κάθισαν όλα τα παιδιά, η Χάνα συνέχισε να στέκεται µπροστά στην
καρέκλα που βρισκόταν δίπλα στο φίλο της. Παρόλο που στην καρέκλα
καθόταν άλλο παιδί η Χάνα επέµενε να καθήσει εκεί.
Μετά που η δασκάλα, έπεισε τη Χάνα να καθίσει, οδήγησε τα παιδιά σε
υµνωδία, προσευχή, εκµάθηση του βιβλικού εδαφίου και επανάληψη του
προηγούµενων µαθηµάτων. Τα περισσότερα από παιδιά έψαλαν µε
ενθουσιασµό, αν και εκτός τόνου. Την ώρα της προσευχής εύκολα
µοιράστηκαν µε τους άλλους αυτά που τα απασχολούσαν, όπως µια
άρρωστη γιαγιά, ένα καινούργιο ζευγάρι παπούτσια κι’ ο σκύλος ενός
φίλου που το έσκασε. Απάντησαν µε ενθουσιασµό στις ερωτήσεις
επανάληψης. Όταν δεν µπορούσαν να σκεφτούν άλλη απάντηση, έλεγαν,
«Θεός» ή «Ιησούς» ή «η Βίβλος», ελπίζοντας πως κάποια από αυτές θα
ήταν η σωστή απάντηση. Κάποια από τα παιδιά θυµόταν πολύ καλά
προηγούµενες βιβλικές ιστορίες και εδάφια. Η Ελίζαµπεθ είχε µια
ερώτηση για τη δασκάλα της. Ο µεγάλος της αδελφός της είπε πως ο
Ιησούς χτυπούσε την πόρτα της καρδιάς της. Ήθελε λοιπόν να µάθει αν
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µπορούσε να ακούσει ή να νιώσει το χτύπηµα. Η δασκάλα τής
προσπάθησε να της εξηγήσει µε όρους που µπορούσε να καταλάβει.
Την ώρα του κολατσιού ο Ντάνιελ έκανε τους γύρω του να γελούν
κάνοντας αστείες γκριµάτσες. Πολύ γρήγορα και τα άλλα παιδιά ήθελαν
να κάνουν δικές τους αστείες γκριµάτσες. Μετά το κολατσιό τα παιδιά
µαζεύτηκαν στο χαλί της ιστορίας. Παρακολούθησαν την ιστορία και
τους άρεσαν οι εικόνες, µα άρχισαν να γίνονται ανυπόµονα όταν η
δασκάλα άρχισε να µεταφέρει την αλήθεια της βιβλικής ιστορίας στη δική
τους καθηµερινότητα. Κατάφερε να τραβήξει και πάλι την προσοχή τους
βάζοντας το πάπετ της να βρει σχετικά µε την ιστορία αντικείµενα που
υπήρχαν µέσα στο πουγκί που είχε ετοιµάσει για το µάθηµα. Παρ’ όλα
αυτά, στο τέλος του µαθήµατος, τα περισσότερα παιδιά είχαν σηκωθεί και
έτρεχαν πάνω κάτω µέσα στην τάξη.
∆εν πέρασε πολύ ώρα και τα παιδιά βρήκαν τη θέση τους γύρω από το
τραπέζι της ζωγραφικής όπου άρχισαν να χρωµατίζουν τις εικόνες που
τους είχε δώσει η δασκάλα. Ο Σάιµον άρπαξε ένα κόκκινο κραγιόνι και
βάζοντας όλη του τη δύναµη, χρωµάτισε µε αυτό όλη την εικόνα. Η
Ελίζαµπεθ είπε στον Σάιµον πως η ζωγραφιά του ήταν απρόσεκτα
φτιαγµένη. Ο Σάιµον έκρυψε γρήγορα τη ζωγραφιά του κάτω από το
τραπέζι και έκανε στην Ελίζαµπεθ µια θυµωµένη γκριµάτσα. Η διάθεσή
του άλλαξε όµως όταν η δασκάλα τού είπε πως το κόκκινο ήταν το
αγαπηµένο της χρώµα.
Σύντοµα τα παιδιά τελείωσαν τη ζωγραφιά τους και η δασκάλα τους είπε
πως είχε έρθει η ώρα να πάνε σπίτι. Εκείνα άρχισαν να χοροπηδούν
χαρούµενα κι όλα µαζί έτρεξαν στις κρεµάστρες για να πάρουν τα παλτά
τους. Φωνές όπως, «Μπορώ να το βάλω µόνος µου» ακούγονταν µέχρι
έξω στο διάδροµο καθώς τα παιδιά αγωνιζόταν να ετοιµαστούν µόνα
τους. Κάποια τα κατάφεραν αρκετά καλά, αν και τα περισσότερα
χρειάστηκαν λίγη βοήθεια για να κουµπώσουν τα κουµπιά ή τα φερµουάρ
τους.
Τα παιδιά είχαν όλα φύγει και στην τάξη επικρατούσε ησυχία όταν ο
Ντάνιελ µπήκε τρέχοντας για να πάρει το χαρτί µε το εδάφιο που έλεγε
για την αγάπη του Ιησού. Ήθελε να το δείξει στον παππού του για να το
διαβάσει και να µάθει πως ο Ιησούς αγαπούσε κι εκείνον πολύ. Καθώς
έφευγε έτρεξε προς τη δασκάλα και τη βοηθό της κι έδωσε σε κάθε µια
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από µια σφιχτή αγκαλιά. Το µικρό αυτό περιστατικό ήταν αρκετό για να
πείσει και τις δύο πως ο χρόνος και η προσπάθειά τους άξιζε τον κόπο.
Μήπως ο Ντάνιελ και οι φίλοι του σας φαίνονται γνωστοί; Σαν δάσκαλοι
νηπίων, πιθανόν να µπορείτε να αναγνωρίσετε κάποια από αυτά που
συνέβησαν. Κοιτάζοντας τον κατάλογο των χαρακτηριστικών, πώς
καταλαβαίνετε ότι τα παιδιά σ’αυτήν την ιστορία είναι συνηθισµένα
νήπια;
Οι απαντήσεις πιθανόν να είναι, χωρίς να είναι βέβαια δεσµευτικό, κάποιες
από τις ακόλουθες:
Σωµατικά (φυσικά) χαρακτηριστικά
Ο Σάιµον χρωµάτισε ολόκληρη την εικόνα του µε το µεγάλο
κόκκινο κραγιόνι του (οι µεγάλοι µύες είναι περισσότερο
ανεπτυγµένοι και συντονισµένοι από τους µικρότερους).
Μπήκαν τρέχοντας στην τάξη (έχουν απεριόριστη ενεργητικότητα)
Τα παιδιά σαν ήρθε η ώρα να φύγουν ήθελαν να ετοιµαστούν
χωρίς βοήθεια (είναι ικανά να κάνουν πράγµατα µόνα τους και
τους αρέσει να δοκιµάζουν)
Κοινωνικά χαρακτηριστικά
Η Χάνα ήθελε να καθίσει δίπλα στο φίλο της παρόλο που η θέση
ανήκε σε κάποιο άλλο παιδί (εγωκεντρικά)
Η Ελίζαµπεθ παρηγόρησε τον Σάιµον όταν εκείνος έκλαιγε
(συµπονετικά)
Όταν ο Ντάνιελ άρχισε να κάνει αστείες γκριµάτσες, τον
µιµήθηκαν όλα τα παιδιά (αντιγράφουν τις πράξεις άλλων)
Όλα τα παιδιά γέλασαν µε τον Ντάνιελ και έκαναν κι αυτά αστείες
γκριµάτσες (παιδιαρίζουν και χαχανίζουν)
Τα παιδιά µε ευκολία µοιράστηκαν αιτήµατα προσευχής (τους
αρέσει να µιλούν)
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Συναισθηµατικά χαρακτηριστικά
Ο Σάιµον έβαλε τα κλάµατα και χτύπησε τον Ντάνιελ όταν εκείνος
του γκρέµισε το πλοίο του. Ο ίδιος όµως έκανε µια θυµωµένη
γκριµάτσα στην Ελίζαµπεθ όταν εκείνη του είπε πως η ζωγραφιά
του ήταν απρόσεκτα φτιαγµένη (νιώθουν έντονα συναισθήµατα,
ξεσπούν εύκολα σε θυµό.)
Η Χάνα ήθελε να καθίσει δίπλα στο φίλο της παρόλο που η θέση
ανήκε σε άλλο παιδί (ζηλεύουν εύκολα)
Η διάθεση του Σάιµον άλλαξε όταν η δασκάλα του είπε πως το
κόκκινο ήταν το αγαπηµένο της χρώµα (ευαίσθητα σε
συµπεριφορές ενηλίκων)
Νοητικά χαρακτηριστικά
Τα παιδιά ήθελαν να µάθουν τι υπήρχε µέσα στο πουγκί που είχε
ετοιµάσει η δασκάλα τους (περίεργα)
Η Ελίζαµπεθ ρώτησε για κάτι που δεν µπορούσε να καταλάβει
(κάνουν ερωτήσεις)
Τα παιδιά πήραν µέρος σε πολλές διαφορετικές δραστηριότητες
όπως έχτισαν ένα πλοίο, άκουσαν µια ιστορία, έψαλαν,
χρωµάτισαν και χάρηκαν τη ζωγραφιά τους (µαθαίνουν µε όλες
τους τις αισθήσεις)
Η προσοχή τους άρχισε να ταξιδεύει όσο πλησίαζε το τέλος του
µαθήµατος (έχουν περιορισµένο χρόνο προσοχής)
Στην επανάληψη ξέχασαν κάποιες απαντήσεις (ξεχνούν γρήγορα)
Η Ελίζαµπεθ είχε µπερδευτεί µε την ιδέα του Ιησού να χτυπά την
πόρτα της καρδιάς της (σκέφτονται κυριολεκτικά – κατά λέξη)
Πνευµατικά χαρακτηριστικά
Τα παιδιά έψαλαν τους ύµνους µε ενθουσιασµό (µπορούν να
ανταποκριθούν στο Θεό µε ευχαριστία)
Ο Ντάνιελ ήθελε να δείξει το εδάφιο που µιλά για την αγάπη του
Θεού στον παππού του (µπορούν να καταλάβουν πως ο Θεός τα
αγαπά και να ανταποκριθούν στην αγάπη Του.)
Τα παιδιά άκουσαν µε προσοχή την ιστορία (τους αρέσουν οι
ιστορίες της Βίβλου)
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Η δασκάλα χρειάστηκε ιδιαίτερη προσπάθεια προκειµένου να
µεταφέρει τη βιβλική αλήθεια στη ζωή των παιδιών (χρειάζονται
βοήθεια προκειµένου να εφαρµόσουν τις αλήθειες της Βίβλου)
Πρόθυµα µοιράστηκαν τα αιτήµατα προσευχής τους (τους αρέσει
να προσεύχονται)
Κατεύθυνε την προσοχή των εκπαιδευόµενων στα Φύλλα
Εργασίας Β-Ε.
Χώρισε τους εκπαιδευόµενους σε µικρές οµάδες.
Ανάθεσε σε κάθε οµάδα από ένα χαρακτηριστικό (σωµατικά,
κοινωνικά, συναισθηµατικά, νοητικά, πνευµατικά) το οποίο πρέπει
να µελετήσουν.
∆ώσε οδηγίες για οµαδική εργασία.
Χρονική ∆ιάρκεια: 10 λεπτά
Σκεφτείτε την τάξη των νηπίων που µόλις είδαµε και τα
χαρακτηριστικά που εµφανίζονται σ’ αυτήν.
Συζητήστε τις ανάγκες τους στο χαρακτηριστικό που σας
ανατέθηκε και βρείτε τρόπους να ικανοποιήσετε τις ανάγκες
αυτές σαν δάσκαλοί τους.
Προειδοποίησε τις οµάδες όταν τους έχει µείνει ένα λεπτό.
Ζήτησε από τις οµάδες να αναφέρουν αυτά που συζήτησαν.
Όταν γνωρίζουµε τα χαρακτηριστικά των νηπίων µπορούµε να
ανταποκριθούµε σε αυτά µε γλυκύτητα και αγάπη. Όταν τα καταλάβουµε,
δεν θα τα µπερδεύουµε προσδοκώντας τα να κάνουν
περισσότερα απ’ αυτά που µπορούν·
θα είµαστε περισσότερο υποµονετικοί επειδή καταλαβαίνουµε
γιατί συµπεριφέρονται µε τον τρόπο που συµπεριφέρονται·
θα προετοιµάσουµε τις αίθουσες και το πρόγραµµά µας
σύµφωνα µε τις ανάγκες τους·
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θα τους διδάξουµε τον Λόγο του Θεού µε τρόπο που να τον
καταλαβαίνουν.
Ας σκεφτούµε πόσο καλά ανταποκρινόσαστε στις ανάγκες των νηπίων
της τάξης σας.
Κατεύθυνε τους εκπαιδευόµενους στα Φύλλα Εργασίας Ε-Θ,
∆ώσε οδηγίες για ατοµική εργασία.
Χρονική ∆ιάρκεια 5 λεπτά
Χρησιµοποιήστε τη λίστα ελέγχου προκειµένου να
αξιολογήσετε τον τρόπο µε τον οποίο ανταποκρίνεστε στα
νήπια.
Σηµειώστε σε κάθε τετράγωνο της λίστας ελέγχου για να δείξετε
αν ικανοποιείτε τις ανάγκες των µαθητών σας µε τον τρόπο αυτό
ή όχι.
Προσδιορίστε τρεις τρόπους µε τους οποίους θα µπορέσετε να
ανταποκριθείτε στις ανάγκες των νηπίων σας.
Προειδοποίησε τους εκπαιδευόµενους όταν έχει µείνει µόνο ένα
λεπτό.
Ζήτησε από τους εκπαιδευόµενους να µοιραστούν τα σχέδιά τους
µε την οµάδα.
Ανταπόκριση στις σωµατικές (φυσικές) ανάγκες
Παρέχετε στα παιδιά το «µικρό δικό τους κόσµο»; Σκεφτείτε το
µέγεθος του τραπεζιού τις καρέκλες και το ύψος που έχετε
κρεµάσει τις ζωγραφιές στον τοίχο.
Προµηθεύετε τα παιδιά µε κραγιόνια χοντρά που να µπορούν να
τα πιάνουν εύκολα;
Εναλλάσσετε περιόδους ήρεµων δραστηριοτήτων µε περιόδους
που έχουν περισσότερο ενεργητικές δραστηριότητες;
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Παρέχετε όσον το δυνατόν καλύτερες συνθήκες υγιεινής;
∆ίνετε την ευκαιρία στα παιδιά να δοκιµάσουν, κι έπειτα τα
επαινείτε για την προσπάθεια κι όχι για το αποτέλεσµα;
Ανταπόκριση στις κοινωνικές ανάγκες
Είστε ειλικρινείς και αξιόπιστοι µε τα παιδιά;
Προσπαθείτε να έχετε αρκετές προµήθειες ώστε κάθε παιδί
ξεχωριστά να έχει το δικό του υλικό;
Ενθαρρύνετε τα παιδιά να µοιράζονται τα πράγµατά τους;
Κάνετε κάθε παιδί να αισθανθεί ευπρόσδεκτο και µέλος της
οµάδας;
Ενθαρρύνετε τα παιδιά σας να βοηθούν το ένα το άλλο;
Επαινείτε τη σωστή συµπεριφορά των παιδιών;
Σταµατάτε γρήγορα την ανεπιθύµητη συµπεριφορά;
Ακούτε προσεκτικά αυτά που σας λένε τα παιδιά όταν συζητούν
µαζί σας;
Ανταπόκριση στις συναισθηµατικές ανάγκες
Καλωσορίζετε µε αγάπη κι ενθουσιασµό κάθε παιδί την ώρα που
µπαίνει στην τάξη;
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∆ίνετε στα παιδιά να κάνουν µια δραστηριότητα που τους αρέσει
µόλις µπαίνουν στην τάξη;
∆ίνετε σαφείς οδηγίες;
Αντιδράτε µε ηρεµία στα ξεσπάσµατα και προσπαθείτε να
διορθώσετε την αιτία του προβλήµατος;
Προσπαθείτε να είστε δίκαιοι;
Επαινείτε συχνά και µε ειλικρίνεια τα παιδιά σας;
Αποφεύγετε τροµακτικές ιστορίες, απειλητικά βλέµατα και
δυνατούς θορύβους ή φωνές;
Ενθαρρύνετε τα παιδιά σας να εµπιστευθούν το Θεό όταν
φοβούνται;
Ακολουθείτε συγκεκριµένο πρόγραµµα µε τα παιδιά σας;
Έχετε αρκετούς βοηθούς οι οποίοι θα δείξουν την απαιτούµενη
προσοχή στα παιδιά;
∆ίνετε απλές επιλογές στα παιδιά;

Ανταπόκριση στις νοητικές ανάγκες
Απαντάτε µε απλό τρόπο στις ερωτήσεις;
Προσπαθείτε να κάνετε τη µάθηση διασκεδαστική;
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∆ίνετε την ευκαιρία στα παιδιά να πιάσουν τα αντικείµενα που
χρησιµοποιείτε;
∆ίνετε την ευκαιρία στα παιδιά να χρησιµοποιούν τις αισθήσεις
τους;
Χρησιµοποιείτε φράσεις όπως «πριν πολλά χρόνια» αντί για «2000
χρόνια πριν;
Χρησιµοποιείτε απλό λεξιλόγιο και εξηγείτε τις καινούργιες λέξεις;
Αλλάζετε δραστηριότητα κάθε 5-10 λεπτά;
Χρησιµοποιείτε στη διδασκαλία σας «παιχνίδι ρόλων», π.χ.
βάζοντας τα παιδιά να παίξουν διάφορους χαρακτήρες της Βίβλου;
Κάνετε συχνές επαναλήψεις;
Συνδέετε αφηρηµένες έννοιες όπως την αγάπη µε πράγµατα που τα
παιδιά έχουν εµπειρίες;

Ανταπόκριση στις πνευµατικές ανάγκες
∆ίνετε στα παιδιά την ευκαιρία να δουν τη δηµιουργία του Θεού
και να εκφράσουν αυθόρµητη δοξολογία στον Θεό;
∆ιδάσκετε τα παιδιά να εµπιστεύονται ότι θα τα φροντίσει ο Θεός;
Κρατάτε στα χέρια σας τη Βίβλο όταν διδάσκετε;

Περπατώντας µε το Μεγάλο ∆άσκαλο, Copyright © 2004 BCM International Απαγορεύεται η Ανατύπωση

∆ουλεύοντας µε Νήπια

13

Χρησιµοποιείτε αληθινά περιστατικά προκειµένου να βοηθήσετε
τα παιδιά να καταλάβουν τι σηµαίνει αµαρτία;
Προσεύχεστε το Άγιο Πνεύµα να βοηθήσει τα παιδιά να
καταλάβουν και να ανταποκριθούν σε αυτά που τα διδάσκετε;
∆ιδάσκετε στα παιδιά σας για τον Ιησού και για το θάνατό Του
πάνω στο σταυρό χωρίς όµως να τα πιέζετε να ανταποκριθούν;
Βοηθάτε τα παιδιά σας να εφαρµόσουν τις Βιβλικές αλήθειες που
τους διδάσκετε;
Παρέχετε στα παιδιά ευκαιρίες να βάλουν σε εφαρµογή τις
Βιβλικές αλήθειες;
∆ίνετε στα παιδιά την ευκαιρία τα ίδια να µιλήσουν στο Θεό;

Τα νήπιά µας είναι ευαίσθητα. Αν θέλουµε να τα βοηθήσουµε να
γνωρίσουν, να αγαπήσουν και να µάθουν να υπακούν τον Θεό, χρειάζεται
να ανταποκριθούµε στις ανάγκες τους µε το σωστό τρόπο. Ωστόσο, τα
πράγµατα που κάνουµε προκειµένου να ανταποκριθούµε στις ανάγκες
των νηπίων δείν είναι τόσο σηµαντικά όσο ο τρόπος µε τον οποίο τα
κάνουµε.
Ζωγράφισε τη φιγούρα µιας δασκάλας στο κέντρο του πίνακα.
Ποια πρέπει να είναι τα χαρακτηριστικά µιας δασκάλας νηπίων;
Σηµείωσε τις προτάσεις των εκπαιδευόµενων γύρω από το σκίτσο.
Ζήτησε από τους εκπαιδευόµενους να εξηγήσουν τις προτάσεις
τους και να σου πουν γιατί πιστεύουν πως το χαρακτηριστικό που
ανάφεραν είναι σηµαντικό.
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Πρόσθεσε στις απαντήσεις των εκπαιδευόµενων από το υλικό που
θα βρεις πιο κάτω αν το κρίνεις απαραίτητο. Αν έχεις χρόνο, ίσως
θελήσεις να συζητήσεις τους τρόπους µε τους οποίους έγινε
πρότυπο για µερικά από αυτά τα χαρακτηρισκά η δασκάλα της
ιστορίας Έρχονται τα πολύτιµα µικρά µου!

Οι απαντήσεις πιθανόν να είναι, χωρίς να είναι βέβαια δεσµευτικό,
κάποιες από τις ακόλουθες:
Ευγένεια - τρυφερότητα
Μην σπρώχνετε, µην τραβάτε τα παιδιά, µην αρπάζετε απότοµα
πράγµατα από τα χέρια τους.
Καλοσύνη
Να µιλάτε όµορφα, να βοηθάτε τα παιδιά πριν απογοητευτούν, να
χαµογελάτε συχνά.
Ήρεµοι τρόποι
Να µην βιάζεστε, να µιλάτε ήρεµα και αργά.
Οργάνωση
Αποκτήστε τη συνήθεια να µπορείτε να προσαρµόζεστε όταν
εµφανίζεται κάποια απρόσµενη δυσκολία, σκεφτείτε από πριν τι
µπορεί να προκαλέσει κάποιο µπέρδεµα και προετοιµαστείτε να
δώσετε ξεκάθαρες οδηγίες για να πάτε από µια δραστηριότητα σε
άλλη· να έχετε στη διάθεσή σας εποπτικά και το σκελετό του
προγράµµατος σε µια κάρτα για να το συµβουλευτείτε εύκολα.
Ευαισθησία
Να δείχνετε κατανόηση στα τραύµατα των παιδιών και να
προσφέρετε παρηγοριά χωρίς να τα οικτίρετε.
Σταθερότητα
Πείτε αυτό που θέλετε περιµένοντας από τα παιδιά να το κάνουν.
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Συνέπεια
Παρέχετε στα παιδιά ένα αίσθηµα ασφάλειας ανταποκρινόµενοι µε
συνέπεια στις διάφορες κατάστασεις που αντιµετωπίζουν, µην
αντιδράτε µε βάση τα συναισθήµατά σας.
Αγάπη
Να αγαπάτε τα παιδιά χωρίς όρους, να προσεύχεστε στο Θεό και να
Του ζητάτε να σας δώσει τη δική Του αγάπη για τα παιδιά.
Ξεκάθαρη επικοινωνία
Να δίνετε απλές οδηγίες, να δίνετε µία οδηγία τη φορά, να
χρησιµοποιείται απλό λεξιλόγιο και να επικοινωνείτε στο επίπεδο
που µπορούν να αντιληφθούν.

Εφαρµογή
Κατεύθυνε την προσοχή των εκπαιδευόµενων στο Φύλλο
Εργασίας Θ.
∆ώσε οδηγίες για ατοµική εργασία.
Χρονική ∆ιάρκεια 3 λεπτά
Σκεφτείτε τις υποδείξεις που σας έχουν δοθεί και εντοπίστε
εκείνο το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που σαν δασκάλα/λος
νηπίων χρειάζεται να βελτιώσεις.
Προειδοποίησε του εκπαιδευόµενους όταν τους έχει µείνει ένα
λεπτό.
Αν ο χρόνος το επιτρέπει, ζήτησε από τους εκπαιδευόµενους να
µοιραστούν τα σχέδιά τους µε την οµάδα.
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Πρόκληση
Εύθραυστον. Μεταχειριστείτε το µε προσοχή
Ο Θεός σας έχει εµπιστευθεί πολύτιµα, εύθραυστα µικρά παιδιά. Πρέπει
να τα µεταχειριστείτε µε µεγάλη προσοχή. Σαν δάσκαλοί τους, µπορείτε
να γίνετε το κίνητρο που θα τα κάνει να θελήσουν να µάθουν
περισσότερα για τον Ιησού. Αν τα παιδιά σας γνωρίζουν πως τα αγαπούν,
τα αποδέχονται και τα σέβονται τότε κι εκείνα θα θελήσουν να ακούσουν
και να µάθουν.
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α

∆ουλεύοντας µε Νήπια
Σκοπός
Προσευχή µου είναι στο τέλος αυτού του µαθήµατος να έχετε
κατανοήσει πως τα νήπια είναι ευαίσθητα και να ανταποκριθείτε στις
ανάγκες τους µε ευγένεια και αγάπη.

Πώς είναι τα νήπιά σας;
Σωµατικά χαρακτηριστικά
Τα νήπια είναι µικρόσωµα, έχουν µεγάλους µύες οι οποίοι είναι
περισσότερο ανεπτυγµένοι και συντονισµένοι από τους µικρότερους,
έχουν απεριόριστη ενεργητικότητα µα κουράζονται εύκολα, είναι
ευάλωτα σε αρρώστειες, είναι ικανά να κάνουν πράγµατα µόνα τους και
τους αρέσει να δοκιµάζουν.
Κοινωνικά χαρακτηριστικά
Τα νήπια εµπιστεύονται τους άλλους, είναι εγωκεντρικά, µόλις έχουν
αρχίσει να συνειδητοποιούν τους γύρω και προσπαθούν να τους
συσχετίσουν µε τον εαυτό τους, έχουν ξεκινήσει να αλληλεπιδρούν µέσα
στις οµάδες, είναι συµπονετικά µε τους άλλους, θέλουν την αποδοχή,
αντιγράφουν τις πράξεις άλλων, φέρονται ανόητα και χαχανίζουν, τους
αρέσει να µιλούν.
Συναισθηµατικά χαρακτηριστικά
Τα νήπια έχουν έλλειψη ασφάλειας, βιώνουν έντονα συναισθήµατα,
είναι επιρρεπή σε ξεσπάσµατα, ζηλεύουν εύκολα, επιθυµούν την
αποδοχή και την αγάπη, είναι ευαίσθητα σε συµπεριφορές ενηλίκων,
φοβούνται – ιδιαίτερα το σκοτάδι και να µείνουν µόνα, αναστατώνονται
και µπερδεύονται εύκολα.
Νοητικά χαρακτηριστικά
Τα νήπια είναι περίεργα και πρόθυµα να µάθουν, κάνουν ερωτήσεις,
µαθαίνουν µε όλες τους τις αισθήσεις, δεν έχουν αίσθηση του χώρου και
του χρόνου, έχουν περιορισµένο λεξιλόγιο, έχουν περιορισµένο χρόνο
προσοχής, είναι γεµάτα φαντασία, αγαπούν να µιµούνται, ξεχνούν
γρήγορα, σκέφτονται κυριολεκτικά.
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Β — ∆ΟΥΛΕΥΟΝΤΑΣ ΜΕ ΝΗΠΙΑ
Πνευµατικά χαρακτηριστικά
Τα νήπια µπορούν να κατανοήσουν την αγάπη του Θεού και τη δύναµή
Του ως ∆ηµιουργού και Τροφοδότη των αναγκών τους, µπορούν να
ανταποκριθούν µε ευχαριστία, µπορούν να κατανοήσουν πως η Βίβλος
είναι ένα ιδιαίτερο βιβλίο δοσµένο από τον Θεό, µπορούν να
καταλάβουν πως ο Θεός τα αγαπά, µπορούν να ανταποκριθούν στην
αγάπη του Θεού, αρχίζουν να κατανοούν τι είναι η αµαρτία,
δυσκολεύονται να παραδεχτούν πως αµαρτάνουν και τείνουν να
κατηγορούν άλλους, µπορούν να µάθουν για τον Ιησού, ίσως είναι
έτοιµα να δεχτούν τον Ιησού σαν προσωπικό τους Σωτήρα, τους
αρέσουν οι ιστορίες της Βίβλου, χρειάζονται βοήθεια προκειµένου να
εφαρµόσουν τις αλήθειες της Βίβλου, τους αρέσει να προσεύχονται,
µπορούν να καταλάβουν το σωστό και το λάθος, συνήθως δεν τους
αρέσει να µιλούν για τον ουρανό διότι θέλουν να µείνουν µε τις
οικογένειές τους.

Οµαδική Εργασία
Σωµατικά χαρακτηριστικά

• Ο Σάιµον χρωµάτισε ολόκληρη την εικόνα του µε το µεγάλο κόκκινο
κραγιόνι του (οι µεγάλους µύες είναι περισσότερο ανεπτυγµένοι και
συντονισµένοι από τους µικρότερους).

• Μπήκαν τρέχοντας στην τάξη (έχουν απεριόριστη ενεργητικότητα)
• Τα παιδιά σαν ήρθε η ώρα να φύγουν ήθελαν να ετοιµαστούν χωρίς
βοήθεια (είναι ικανά να κάνουν πράγµατα µόνα τους και τους αρέσει να
δοκιµάζουν)
Συζητείστε τα σωµατικά χαρακτηριστικά των νηπίων σας και τους τρόπους µε
τους οποίους µπορείτε να ανταποκριθείτε στις ανάγκες αυτές.
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ — ∆ΟΥΛΕΥΟΝΤΑΣ ΜΕ ΝΗΠΙΑ
Κοινωνικά χαρακτηριστικά

• Η Χάνα ήθελε να καθίσει δίπλα στο φίλο της παρόλο που η θέση ανήκε
σε κάποιο άλλο παιδί (εγωκεντρικά)

• Η Ελίζαµπεθ παρηγόρησε τον Σάιµον όταν εκείνος έκλαιγε
(συµπονετικά)

• Όταν ο Ντάνιελ άρχισε να κάνει αστείες γκριµάτσες, τον µιµήθηκαν
όλα τα παιδιά (αντιγράφουν τις πράξεις άλλων)

• Όλα τα παιδιά γέλασαν µε τον Ντάνιελ και έκαναν κι αυτά αστείες
γκριµάτσες (φέρονται ανόητα και χαχανίζουν)

• Τα παιδιά µε ευκολία συµµερίστηκαν αιτήµατα προσευχής τους (τους
αρέσει να µιλούν)
Συζητείστε τα κοινωνικά χαρακτηριστικά των νηπίων σας και τους τρόπους µε
τους οποίους µπορείτε να ανταποκριθείτε στις ανάγκες αυτές.

Συναισθηµατικά χαρακτηριστικά

• Ο Σάιµον έβαλε τα κλάµατα και χτύπησε τον Ντάνιελ όταν εκείνος του
γκρέµισε το πλοίο του. Ο ίδιος όµως χάρισε µια θυµωµένη γκριµάτσα
στην Ελίζαµπεθ όταν εκείνη του είπε πως η ζωγραφιά του έµοιαζε
ακατάστατη (βιώνουν έντονα συναισθήµατα, είναι επιρρεπή σε
ξεσπάσµατα)

• Η Χάνα ήθελε να καθίσει δίπλα στο φίλο της παρόλο που η θέση ανήκε
σε άλλο (ζηλεύουν εύκολα)

• Η διάθεση του Σάιµον άλλαξε όταν η δασκάλα του είπε πως το
κόκκινο ήταν το αγαπηµένη της χρώµα (ευαίσθητα σε συµπεριφορές
ενηλίκων)
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ∆ — ∆ΟΥΛΕΥΟΝΤΑΣ ΜΕ ΝΗΠΙΑ
Συζητείστε τα συναισθηµατικά χαρακτηριστικά των νηπίων σας και τους
τρόπους µε τους οποίους µπορείτε να ανταποκριθείτε στις ανάγκες αυτές.

Νοητικά χαρακτηριστικά

• Τα παιδιά ήθελαν να µάθουν τι είχε η δασκάλα τους µέσα στο πουγκί
που είχε ετοιµάσει η δασκάλα τους (περίεργα)

• Η Ελίζαµπεθ ρώτησε για κάτι που δεν µπορούσε να καταλάβει
(κάνουν ερωτήσεις

• Τα παιδιά πήραν µέρος σε πολλές διαφορετικές δραστηριότητες όπως
έχτισαν ένα πλοίο, άκουσαν µια ιστορία, έψαλαν, χρωµάτισαν και
χάρηκαν τη ζωγραφιά τους (µαθαίνουν µε όλες τους τις αισθήσεις)

• Η προσοχή τους άρχισε να ταξιδεύει όσο πλησίαζε το τέλος του
µαθήµατος (έχουν περιορισµένο χρόνο προσοχής)

• Στην επανάληψη ξέχασαν κάποιες απαντήσεις (ξεχνούν γρήγορα)
• Η Ελίζαµπεθ είχε µπερδευτεί µε την ιδέα του Ιησού να χτυπά την
πόρτα της καρδιάς της (σκέφτονται κυριολεκτικά)
Συζητείστε τα νοητικά χαρακτηριστικά των νηπίων σας και τους τρόπους µε
τους οποίους µπορείτε να ανταποκριθείτε στις ανάγκες αυτές.
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ε — ∆ΟΥΛΕΥΟΝΤΑΣ ΜΕ ΝΗΠΙΑ
Πνευµατικά χαρακτηριστικά

• Τα παιδιά έψαλαν τους ύµνους µε ενθουσιασµό (µπορούν να
ανταποκριθούν στον Θεό µε ευχαριστία)

• Ο Ντάνιελ ήθελε να δείξει το εδάφιο που µιλά για την αγάπη του Θεού
στον παππού του (µπορούν να καταλάβουν πως ο Θεός τα αγαπά και
να ανταποκριθούν στην αγάπη αυτή)

• Τα παιδιά άκουσαν µε προσοχή την ιστορία (τους αρέσουν οι ιστορίες
της Βίβλου)

• Η δασκάλα χρειάστηκε ιδιαίτερη προσπάθεια προκειµένου να µεταφέρει τη βιβλική αλήθεια στην παιδική καθηµερινότητα (χρειάζονται
βοήθεια προκειµένου να εφαρµόσουν τις αλήθειες της Βίβλου)

• Πρόθυµα συµµερίστηκαν τα αιτήµατα προσευχής τους (τους αρέσει να
προσεύχονται)
Συζητείστε τα πνευµατικά χαρακτηριστικά των νηπίων σας και τους τρόπους µε
τους οποίους µπορείτε να ανταποκριθείτε στις ανάγκες αυτές.

Με ποιον τρόπο ανταποκρίνεστε;
Χρησιµοποίησε τη λίστα ελέγχου προκειµένου να αξιολογήσεις τον τρόπο µε
τον οποίο ανταποκρίνεσαι στα νήπια σου. Σηµειώσε κάθε τετράγωνο της λίστας
ελέγχου προκειµένου να δηλώσεις αν ικανοποιείς τις ανάγκες των µαθητών σου
µε τον τρόπο αυτό ή όχι.
Ανταπόκριση στις σωµατικές (φυσικές) ανάγκες
Παρέχετε στα παιδιά το «µικρό δικό τους κόσµο»; Σκεφτείτε το µέγεθος
του τραπεζιού τις καρέκλες και το ύψος που έχετε κρεµάσει τις
ζωγραφιές στον τοίχο.
Προµηθεύετε τα παιδιά µε κραγιόνια χοντρά που να µπορούν να τα
πιάνουν εύκολα;
Περπατώντας µε το Μεγάλο ∆άσκαλο, Copyright © 2004 BCM International Απαγορεύεται η Ανατύπωση

∆ουλεύοντας µε Νήπια

22

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ζ — ∆ΟΥΛΕΥΟΝΤΑΣ ΜΕ ΝΗΠΙΑ
Εναλλάσσετε περιόδους ήρεµων δραστηριοτήτων µε περιόδους που
έχουν περισσότερο ενεργητικές δραστηριότητες;
Παρέχετε όσον το δυνατόν καλύτερες συνθήκες υγιεινής;
∆ίνετε την ευκαιρία στα παιδιά να δοκιµάσουν, κι έπειτα τα επαινείτε
για την προσπάθεια κι όχι για το αποτέλεσµα;
Ανταπόκριση στις κοινωνικές ανάγκες
Είστε ειλικρινείς και αξιόπιστοι µε τα παιδιά;
Προσπαθείτε να έχετε αρκετές προµήθειες ώστε κάθε παιδί ξεχωριστά
να έχει το δικό του υλικό;
Ενθαρρύνετε τα παιδιά να µοιράζονται τα πράγµατά τους;
Κάνετε κάθε παιδί να αισθανθεί ευπρόσδεκτο και µέλος της οµάδας;
Ενθαρρύνετε τα παιδιά σας να βοηθούν το ένα το άλλο;
Επαινείτε τη σωστή συµπεριφορά των παιδιών;
Σταµατάτε γρήγορα την ανεπιθύµητη συµπεριφορά;
Ακούτε προσεκτικά αυτά που σας λένε τα παιδιά όταν συζητούν µαζί
σας;
Ανταπόκριση στις συναισθηµατικές ανάγκες
Καλωσορίζετε µε αγάπη κι ενθουσιασµό κάθε παιδί την ώρα που
µπαίνει στην τάξη;
∆ίνετε στα παιδιά να κάνουν µια δραστηριότητα που τους αρέσει µόλις
µπαίνουν στην τάξη;
∆ίνετε σαφείς οδηγίες;
Αντιδράτε µε ηρεµία στα ξεσπάσµατα και προσπαθείτε να διορθώσετε
την αιτία του προβλήµατος;
Προσπαθείτε να είστε δίκαιοι;
Επαινείτε συχνά και µε ειλικρίνεια τα παιδιά σας;
Αποφεύγετε τροµακτικές ιστορίες, απειλητικά βλέµατα και δυνατούς
θορύβους ή φωνές;
Ενθαρρύνετε τα παιδιά σας να εµπιστευθούν το Θεό όταν φοβούνται;
Ακολουθείτε συγκεκριµένο πρόγραµµα µε τα παιδιά σας;
Έχετε αρκετούς βοηθούς οι οποίοι θα δείξουν την απαιτούµενη προσοχή
στα παιδιά;
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η — ∆ΟΥΛΕΥΟΝΤΑΣ ΜΕ ΝΗΠΙΑ
ετε απλές επιλογές στα παιδιά;
Ανταπόκριση στις νοητικές ανάγκες
Απαντάτε µε απλό τρόπο στις ερωτήσεις;
Προσπαθείτε να κάνετε τη µάθηση διασκεδαστική;
∆ίνετε την ευκαιρία στα παιδιά να πιάσουν τα αντικείµενα που
χρησιµοποιείτε;
∆ίνετε την ευκαιρία στα παιδιά να χρησιµοποιούν τις αισθήσεις τους;
Χρησιµοποιείτε φράσεις όπως «πριν πολλά χρόνια» αντί για «2000
χρόνια πριν;
Χρησιµοποιείτε απλό λεξιλόγιο και εξηγείτε τις καινούργιες λέξεις;
Αλλάζετε δραστηριότητα κάθε 5-10 λεπτά;
Χρησιµοποιείτε στη διδασκαλία σας «παιχνίδι ρόλων», π.χ. βάζοντας τα
παιδιά να παίξουν διάφορους χαρακτήρες της Βίβλου;
Κάνετε συχνές επαναλήψεις;
Συνδέετε αφηρηµένες έννοιες όπως την αγάπη µε πράγµατα που τα
παιδιά έχουν εµπειρίες;
Ανταπόκριση στις πνευµατικές ανάγκες
∆ίνετε στα παιδιά την ευκαιρία να δουν τη δηµιουργία του Θεού και να
εκφράσουν αυθόρµητη δοξολογία στον Θεό;
∆ιδάσκετε τα παιδιά να εµπιστεύονται ότι θα τα φροντίσει ο Θεός;
Κρατάτε στα χέρια σας τη Βίβλο όταν διδάσκετε;
Χρησιµοποιείτε αληθινά περιστατικά προκειµένου να βοηθήσετε τα
παιδιά να καταλάβουν τι σηµαίνει αµαρτία;
Προσεύχεστε το Άγιο Πνεύµα να βοηθήσει τα παιδιά να καταλάβουν
και να ανταποκριθούν σε αυτά που τα διδάσκετε;
∆ιδάσκετε στα παιδιά σας για τον Ιησού και για το θάνατό Του πάνω
στο σταυρό χωρίς όµως να τα πιέζετε να ανταποκριθούν;
Βοηθάτε τα παιδιά σας να εφαρµόσουν τις Βιβλικές αλήθειες που τους
διδάσκετε;
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Παρέχετε στα παιδιά ευκαιρίες να βάλουν σε εφαρµογή τις Βιβλικές
αλήθειες;
∆ίνετε στα παιδιά την ευκαιρία τα ίδια να µιλήσουν στο Θεό;

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Θ— ∆ΟΥΛΕΥΟΝΤΑΣ ΜΕ ΝΗΠΙΑ
Προσδιόρισε τρεις τρόπους µε τους οποίους θα µπορέσεις να ανταποκριθείς
στις ανάγκες των νηπίων σου.

Πώς θα έπρεπε να είσαι;

Σκέψου τα παραπάνω τα χαρακτηριστικά και εντόπισε εκείνο το ιδιαίτερο
χαρακτηριστικό που πιστεύεις πως χρειάζεται βελτίωση κι εργασία.

Περπατώντας µε το Μεγάλο ∆άσκαλο, Copyright © 2004 BCM International Απαγορεύεται η Ανατύπωση

∆ουλεύοντας µε Νήπια

25

