∆ιδάσκοντας Βιβλικά
Εδάφια για Αποστήθιση
Χρονική διάρκεια 1 ώρα
Υλικά που χρειάζονται
Εποπτικό 1 – Βίβλος µε παιδιά
Εποπτικό 2 – Μάθε το
Εποπτικό 3 – Εξήγησέ το
Εποπτικό 4 – ∆ίδαξέ το
Εποπτικό 5 – Επανέλαβέ το
Εποπτικά 6-9 – Άκουσε/ ∆ες/ Πες/ Κάνε
Α’ Πέτρου 3:15 Εποπτικά µέσα για διδασκαλία στους
εκπαιδευόµενους
Πίνακας και κιµωλίες ή Ασπροπίνακας µε µαρκαδόρους
Προετοιµασµένα παραδείγµατα για ιδέες δηµιουργικής
διδασκαλίας (δες το σηµείωµα για τον εκπαιδευτή)
Φύλλα εργασίας για τους εκπαιδευόµενους

Σηµείωµα για τον Εκπαιδευτή
Στο µάθηµα αυτό υπάρχουν πολλές πρακτικές ιδέες που
µπορείς να µοιραστείς µε τους εκπαιδευόµενους. Είναι
σηµαντικό να έχεις όσο το δυνατόν περισσότερα παραδείγµατα
να τα παρουσιάσεις. Απόφυγε να κάνεις απλώς µια ανάγνωση
της λίστας των ιδεών. Είναι πολύ πιο εύκολο για τους
εκπαιδευόµενους να αναπαράγουν µια ιδέα που την είδαν και
την πειραµατίστηκαν.
Τονισµένα κουτιά
Όλα τα τονισµένα κουτιά, όπως αυτό, εσωκλείουν οδηγίες για τον
εκπαιδευτή.
Σκοπός
Οι εκπαιδευόµενοι να δεσµευτούν πως θα διδάσκουν τα Βιβλικά εδάφια
µε τρόπο που θα έχει νόηµα και θα είναι διασκεδαστικός.
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Στο τέλος του µαθήµατος, οι εκπαιδευόµενοι θα πρέπει να µπορούν
να δείξουν αυτά που κατανόησαν µε τα ακόλουθα:
Αν δοθεί ένα παράδειγµα βιβλικού εδαφίου για αποστήθιση,
Οι εκπαιδευόµενοι πρέπει να...
εντοπίσουν και να διατυπώσουν εξηγήσεις για δύσκολες λέξεις
και έννοιες,
σχεδιάσουν πως να εµπλέξουν δηµιουργικά τα παιδιά στην
εκµάθηση του εδαφίου

Εισαγωγή

Ζήτησε από τους εκπαιδευόµενους να σκεφτούν εδάφια που ξέρουν πολύ
καλά. Ζήτησε από εθελοντές να πουν κάποια εδάφια.
Πόσο χρονών ήσασταν όταν µάθατε αυτά τα εδάφια; Οι περισσότεροι
µάθαµε πολλά από αυτά τα εδάφια όταν ήµασταν ακόµη παιδιά.
Η παιδική ηλικία είναι µια θαυµάσια περίοδος για να αποθηκεύσουµε τον
Λόγο του Θεού στην καρδιά µας. Τα παιδιά έχουν την ικανότητα να
αποστηθίζουν εύκολα, και τα εδάφια που τώρα µαθαίνουν θα µείνουν
στην καρδιά τους για όλη την υπόλοιπη ζωή τους.
Πόσο χρονών πιστεύετε πως ήταν ο Ιησούς όταν αποστήθισε το Λόγο του
Θεού; Στην ηλικία των τριάντα χρόνων βρέθηκε µόνος στην έρηµο µε το
Σατανά. Τρεις φορές προσπάθησε ο Σατανάς να βάλει τον Ιησού σε
πειρασµό και τρεις φορές ο Ιησούς του απάντησε αναφέροντας εδάφια
από τον Λόγο του Θεού. Όταν ο Σατανάς δοκίµασε τον Ιησού
προκαλώντας Τον να χρησιµοποιήσει τη θεϊκή Του δύναµή για να
µετατρέψει πέτρες σε ψωµί, ο Ιησούς του απάντησε µε το ∆ευτερονόµιο
8:3, «Ο άνθρωπος δε ζει µόνο µε ψωµί αλλά µε ό,τι ο Κύριος προστάζει.»
Όταν ο Σατανάς δοκίµασε τον Ιησού προκαλώντας Τον να πέσει από το
πιο ψηλό µέρος του ναού, ο Ιησούς του απάντησε µε το ∆ευτερονόµιο
6:16, «Μην τον προκαλέσετε.» («∆εν πρέπει να βάλεις σε δοκιµασία τον
Κύριο, το Θεό σου.» Ματθαίος 4:7). Τελικά όταν ο Σατανάς ζήτησε από
τον Ιησού να τον προσκυνήσει, Εκείνος του απάντησε µε το
∆ευτερονόµιο 6:13, «Να σέβεστε τον Κύριο, το Θεό σας. Αυτόν να
λατρεύετε.»
Το ενδιαφέρον είναι πως ο Ιησούς θα πρέπει να είχε µάθει τα εδάφια αυτά
από το ∆ευτερονόµιο όταν ήταν µικρό παιδί. Κάθε Εβραιόπουλο το
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έκανε. Τα λόγια αυτά ήταν κρυµµένα στην καρδιά Του και ήταν
διαθέσιµα να τα χρησιµοποιήσει όταν χρειάστηκε.
Το να βάζουµε τον Λόγο του Θεού στην καρδιά µας, µας δίνει πολλά
πλεονεκτήµατα. Μπορείτε να σκεφτείτε κάποια από αυτά;
Οι απαντήσεις πιθανόν να είναι, χωρίς να είναι βέβαια δεσµευτικό,
κάποιες από τις ακόλουθες:
Εκπλήρωση της εντολής του Θεού (Παροιµίες 7:1), ο Λόγος του
Θεού δεν µας αφήνει να αµαρτήσουµε (Ψαλµός 119:11), µας
δίνει τη δύναµη να βοηθήσουµε άλλους (Ησαΐας 41:6), µας
προετοιµάζει να δίνουµε τη µαρτυρία µας (Α’ Πέτρου 3:15), µας
δίνει αφορµή να δοξάσουµε το Θεό (Ψαλµός 139:14).
Αν τα πλεονεκτήµατα είναι τόσα πολλά, γιατί δεν ενθαρρύνουµε άραγε
τους µαθητές µας να αποστηθίσουν περισσότερα εδάφια; Ίσως να
νιώθουµε πως δεν έχουµε αρκετό χρόνο ή ότι η αποστήθιση είναι µια
βαρετή δραστηριότητα. Ωστόσο, η αποστήθιση ενός Βιβλικού εδαφίου
δεν θα πρέπει να είναι µια βαρετή δραστηριότητα, αντίθετα µπορεί να
γίνει το καλύτερο µέρος της ώρας σας µε τα παιδιά.
∆ιατύπωση του Σκοπού
Προσευχή µου είναι στο τέλος αυτού του µαθήµατος να
δεσµευτείτε πως θα διδάσκετε τα Βιβλικά εδάφια για αποστήθιση
µε τρόπο που θα έχει νόηµα αλλά θα είναι και διασκεδαστικός.

Παρουσίαση

Ας υποθέσουµε πως έχετε πειστεί πόσο σηµαντικό είναι τα παιδιά να
αποστηθίζουν τον Λόγο του Θεού και έχετε αποφασίσει να διδάξετε το
εδάφιο αυτής της βδοµάδας. Το µάθηµα για αυτήν τη βδοµάδα είναι η
ιστορία του παράλυτου και των τεσσάρων φίλων του. Ωστόσο, όταν
ανοίξατε το βιβλίο του δασκάλου, ανακαλύψατε πως...
Το εδάφιο αποστήθισης γι’ αυτήν την εβδοµάδα είναι το Α’
Πέτρου 3:15-16α, «Να είστε πάντοτε έτοιµοι να δώσετε τη σωστή
απάντηση σ’ όλους όσοι ζητούν να τους δικαιολογήσετε τη
χριστιανική σας ελπίδα. Αυτό όµως να το κάνετε µε πραότητα και
φόβο Θεού.»

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

:

∆ιδάσκοντας το Εδάφιο Αποστήθισης

3

Πιστεύετε πως η αποστήθιση περικοπών από τη Βίβλο είναι σηµαντική,
αλλά πώς θα το κάνετε;
Πώς θα βοηθήσετε τα παιδιά να φυλάξουν στην καρδιά τους τον Λόγο
του Θεού;

1. Να το µάθετε εσείς οι ίδιοι
Θυµηθείτε πως είµαστε πρότυπα αυτών που διδάσκουµε. Τα παιδιά µας
παρατηρούν! Είµαστε ζωντανά παραδείγµατα για όλα όσα λέµε. Βάλτε
τον εαυτό σας, για µια µόνο στιγµή, στη θέση των παιδιών. Τι µαθαίνουν
τα παιδιά για τη σπουδαιότητα της αποστήθισης εάν συνεχώς ελέγχουµε
τα λόγια του εδαφίου ή µοιάζουµε πανικόβλητοι όταν κανένα από τα
παιδιά δεν θυµάται το εδάφιο της προηγούµενης εβδοµάδας; Και όταν
τελικά κάποιο παιδί ρωτήσει, «Εσείς κύριε/ κυρία θυµάστε το εδάφιο για
αποστήθιση;» αναγκαζόµαστε να παραδεχτούµε πως κι εµείς δεν
µπορέσαµε να το µάθουµε.
Εάν εµείς δεν νιώσουµε πόσο σηµαντικό είναι για µας να µάθουµε το
εδάφιο, ούτε και τα παιδιά θα νιώσουν πόσο σηµαντικό είναι να το
µάθουν. Πριν σταθούµε µπροστά στα παιδιά, πρέπει εµείς οι ίδιοι να το
έχουµε µάθει.

2. Εξηγήστε το µε σαφήνεια
Τα παιδιά µπορούν να αποστηθίσουν τις λέξεις χωρίς να καταλαβαίνουν
το νόηµά τους. Πιθανόν να είχες στην τάξη σου ένα παιδί σαν τη Μαίρη,
ένα τυπικό επτάχρονο κορίτσι. Μπορεί να απαγγέλλει το εδάφιο τέλεια,
συµπεριλαµβανοµένης και της παραποµπής, «Αυτός είναι ο αµνός του
Θεού, που παίρνει πάνω του την αµαρτία των ανθρώπων. Ιωάννης 1:29».
Ωστόσο, όταν η δασκάλα τη ρωτήσει τι σηµαίνει το εδάφιο, εκείνη δεν
έχει ιδέα.
Σκεφτείτε ποιες εικόνες µπορούν να δηµιουργηθούν στο νου των παιδιών
µε τα εδάφια που διδάσκουµε.
Πράξεις 1:8α
«Θα λάβετε όµως δύναµη όταν θα ‘ρθει το Άγιο Πνεύµα σ’ εσάς,
και θα γίνετε µάρτυρες δικοί µου.»
Οι απαντήσεις πιθανόν να είναι, χωρίς να είναι βέβαια
δεσµευτικό, κάποιες από τις ακόλουθες:
Μήπως η δύναµη είναι κάτι σαν κεραυνός; όταν το Άγιο
Πνεύµα µπαίνει µέσα σε κάποιον, αυτός το νιώθει; τι σηµαίνει
µάρτυρας;
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Ιωάννης 10:9α
«Εγώ είµαι η θύρα, όποιος περάσει από µένα θα βρει σωτηρία.»
Οι απαντήσεις πιθανόν να είναι, χωρίς να είναι βέβαια
δεσµευτικό, κάποιες από τις ακόλουθες:
πώς µπορεί κάποιος να είναι θύρα; πώς είναι δυνατόν να
περάσεις µέσα από κάποιον; τι σηµαίνει πως κάποιος έχει
«βρει σωτηρία»;
Ανέφερα πριν πως τα παιδιά έχουν την ικανότητα να αποστηθίζουν καλά.
Στην πραγµατικότητα, έχουν την ικανότητα να αποστηθίζουν τόσο καλά
ώστε να µπορούν να επαναλαµβάνουν ήχους µε τον ίδιο τρόπο που το
κάνουν οι παπαγάλοι. Ωστόσο, αν δεν κατανοήσουν το εδάφιο, δεν θα
µπορέσουν να το εφαρµόσουν.
Σαν δάσκαλοι, χρειάζεται να αφιερώσουµε χρόνο να εξηγήσουµε µε
σαφήνεια το νόηµα του εδαφίου.

●

Κατεύθυνε τους εκπαιδευόµενους στο Φύλλο Εργασίας Α.
«Να είστε πάντοτε έτοιµοι να δώσετε τη σωστή απάντηση σ’
όλους όσοι ζητούν να τους δικαιολογήσετε τη χριστιανική σας
ελπίδα. Αυτό όµως να το κάνετε µε πραότητα και φόβο Θεού.»

●

∆ώσε οδηγίες για ατοµική εργασία.
Χρονική ∆ιάρκεια: 3 λεπτά
◗

●
●
●

Υπογράµµισε στο εδάφιο όλες τις δύσκολες λέξεις ή
έννοιες που τυχόν υπάρχουν.
◗ ∆ιάλεξε µία από τις λέξεις ή έννοιες που έχεις
υπογραµµίσει και γράψε µια εξήγηση κατάλληλη για τα
παιδιά.
Σηµείωσε τον χρόνο έναρξης.
Προειδοποίησε τους εκπαιδευόµενους όταν έχει µείνει µόνο ένα
λεπτό.
Γράψε στον πίνακα έναν κατάλογο µε λέξεις/έννοιες και
µοιραστείτε τις εξηγήσεις.
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Οι απαντήσεις πιθανόν να είναι, χωρίς να είναι βέβαια δεσµευτικό,
κάποιες από τις ακόλουθες:
«Να είστε πάντοτε έτοιµοι να δώσετε τη σωστή απάντηση σ’
όλους όσοι ζητούν να τους δικαιολογήσετε τη χριστιανική σας
ελπίδα. Αυτό όµως να το κάνετε µε πραότητα και φόβο Θεού.»
Οι εξηγήσεις µπορεί να µοιάζουν µε τις ακόλουθες:
Πάντοτε έτοιµοι
πάντοτε έτοιµοι έτσι που να µην εκπλαγείτε όταν κάποιος φίλος
σας ρωτήσει για τον Ιησού, να σκεφτείτε από πριν πως θα
απαντήσετε σε µια τέτοια ερώτηση.
Ελπίδα
Να ξέρεις πως ο Θεός θα πραγµατοποιήσει όλα όσα έχει
υποσχεθεί και να εµπιστευθείς στις υποσχέσεις Του. Για
παράδειγµα, όταν φοβόµαστε, µπορούµε να ξέρουµε πως ο Θεός
έχει υποσχεθεί ότι θα είναι µαζί µας ή πως δεν χρειάζεται να
ανησυχούµε για το θάνατο επειδή ξέρουµε πως θα είµαστε µε τον
Ιησού, εάν βέβαια Τον έχουµε δεχτεί σαν προσωπικό µας
Σωτήρα.
Πραότητα
Μιλάµε και φερόµαστε µε καλοσύνη· δε µιλάµε απότοµα στους
ανθρώπους, δεν τους λέµε ότι δεν θέλουµε να είµαστε φίλοι σας
εάν δεν πιστέψετε στον Ιησού, απεναντίας τους µιλάµε µε
καλοσύνη και τους λέµε πόσο πολύ τους αγαπά ο Ιησούς και ότι
θέλει να γίνει και δικός τους Φίλος.
Φόβο Θεού (σεβασµός)
Φόβος Θεού σηµαίνει σεβασµός. Αν σεβόµαστε το Θεό τότε
σεβόµαστε και τους άλλους. Ακούµε τους άλλους και τους
φερόµαστε µε τον τρόπο που θέλουµε να µας φέρονται. ∆ε λέµε
ποτέ πράγµατα όπως, «πραγµατικά είσαι πολύ ανόητος» αν
αυτός δε θέλει να ακούσει αυτά που θέλεις να του πεις.
∆εν αρκεί τα παιδιά µας να αποστηθίζουν λέξεις. Χρειάζεται να
γνωρίζουν το νόηµα των λέξεων που αποστηθίζουν.

3. ∆ιδάξτε το µε τρόπο δηµιουργικό
Θυµάστε αυτό που είπε ο Κοµφούκιος;
“Πες µου, και θα ξεχάσω.
∆είξε µου και θα θυµάµαι.
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Κάνε µε να εµπλακώ
και θα το καταλάβω για πάντα
Οι άνθρωποι συνήθως θυµούνται το...
10% αυτών που ακούνε,
50% αυτών που βλέπουν,
70% αυτών που λένε, και το
90% αυτών που κάνουν.
Όσο περισσότερο βάζουµε τα παιδιά να συµµετέχουν στη µάθηση του
εδαφίου, τόσο πιο πολύ θα το θυµούνται.
Χρησιµοποιώντας το Α’ Πέτρου 3:15, εφάρµοσε όσες περισσότερες
από τις παρακάτω µεθόδους διδασκαλίας µπορείς. Κατεύθυνε τους
εκπαιδευόµενους στα Φύλλα Εργασίας Β-Γ.

Τι ακούνε τα παιδιά όταν διδάσκετε το εδάφιο;
Είναι άραγε η µόνη φορά που τα παιδιά ακούνε το εδάφιο για αποστήθιση
όταν η δασκάλα τους λέει, «Το εδάφιο για αποστήθιση της επόµενης
εβδοµάδας είναι το Α’ Πέτρου 3:15, Να είστε πάντοτε έτοιµοι να δώσετε
τη σωστή απάντηση σ’ όλους όσοι ζητούν να τους δικαιολογήσετε τη
χριστιανική σας ελπίδα. Αυτό όµως να το κάνετε µε πραότητα και φόβο
Θεού.»;
Το ιδανικό για τα παιδιά θα είναι να ακούν το εδάφιο κατά τη διάρκεια
του µαθήµατος µέσα σε διάφορα πλαίσια.
Στη διάρκεια του µαθήµατος
Πολλές φορές υπάρχουν κατάλληλες στιγµές κατά τη
διάρκεια της Βιβλικής ιστορίας όπου τα παιδιά µπορούν να
επαναλάβουν το εδάφιο. Μια πολύ κατάλληλη στιγµή
µπορεί να είναι η εφαρµογή του Βιβλικού µαθήµατος.
Ρωτήστε τα παιδιά τι πρέπει να κάνουµε σύµφωνα µε αυτά
που µας λέει η Γραφή, όταν έχουµε την ευκαιρία να
µιλήσουµε σε έναν φίλο µας για τον Ιησού, δώστε στα
παιδιά την ευκαιρία να επαναλάβουν όλα µαζί το εδάφιο.
Στην ώρα της χειροτεχνίας
Την ώρα της χειροτεχνίας ή του παιχνιδιού πιθανόν να
έχετε την ευκαιρία να επαναλάβετε µε άτυπο τρόπο το
εδάφιο µε τα παιδιά.
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Στην ώρα της υµνωδίας
Στη διάρκεια της παρουσίασης ενός ύµνου µαρτυρίας,
µπορείτε να πείτε κάτι σαν κι αυτό...
«Όταν µιλάµε στους άλλους ανθρώπους για τον Ιησού,
είµαστε...» και δώστε την ευκαιρία στα παιδιά να
επαναλάβουν όλα µαζί το εδάφιο για αποστήθιση.

Τι βλέπουν τα παιδιά όταν διδάσκετε το εδάφιο;
∆ιάλεξε από την ακόλουθη λίστα µε εποπτικές ιδέες αυτές που
ανταποκρίνονται στις ανάγκες των εκπαιδευοµένων και από τις
διαθέσιµες πηγές. Προετοίµασε δείγµατα εποπτικών για να τα
παρουσιάσεις στους εκπαιδευόµενους. Εξήγησε µε συντοµία τον
τρόπο που χρησιµοποιείται το κάθε ένα από αυτά και τοποθέτησε τα
δείγµατα σε χώρο όπου στη διάρκεια του διαλείµµατος οι
εκπαιδευόµενοι θα έχουν την ευκαιρία να τα παρατηρήσουν από
κοντά. Για περισσότερες οδηγίες για τον τρόπο κατασκευής κάποιων
εποπτικών που αναφέρονται εδώ, παρακαλώ ανατρέξτε στον Οδηγό
του Εκπαιδευτή.
Παρουσίασε όσες το δυνατόν περισσότερες προτάσεις γίνεται στους
εκπαιδευόµενους. Απόφυγε όσο µπορείς να κάνεις απλώς µια
ανάγνωση της λίστας των ιδεών.
Μεγάλα φύλλα από χαρτόνι (π.χ. Α3)
Μεγάλα φύλλα από χαρτόνι κοµµένα σε Σχήµατα
Παράδειγµα:
■

Σχήµα καρδιάς από χαρτόνι για το Ιωάννης 3:16

Χαρτόνι µε σχισµές για να µπαίνουν µέσα τα κοµµάτια του
εδαφίου
Φανελογραφία
Παράδειγµα:
■

Τα εποπτικά εδαφίων των εκδόσεων «Ο Λόγος» για τη
σειρά Βήµατα Πίστης

Μαυροπίνακας/ Ασπροπίνακας
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∆ιπλωµένο χαρτόνι για να φτιάξετε βιβλίο
Μεγάλο χαρτί σε ρολό
Το χαρτί µπορεί να τυλιχτεί και να ξετυλιχτεί στη διάρκεια
εκµάθησης του εδαφίου.
∆ιαφάνειες Overhead projector
Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε κοµµάτια από χαρτόνι προκειµένου
να σκεπάσετε µέρη του εδαφίου καθώς το µαθαίνουν τα παιδιά.
Παζλ
Παράδειγµα:
Εικόνα µιας µεγάλης φραντζόλας ψωµί η οποία «κόβεται» σε
φέτες προκειµένου να δώσει παραστατικά το, «Εγώ είµαι ο Άρτος
της Ζωής».
■

Τυπώστε το εδάφιο σε µεγάλο κοµµάτι χαρτί ή χαρτόνι για
πόστερ και στη συνέχεια κόψτε το σε κοµµάτια παζλ. Τα
παιδιά µπορούν µε τη σειρά να προσπαθήσουν να βάλουν τα
κοµµάτια στη σωστή θέση και στη συνέχεια, όταν έχουν
µάθει το εδάφιο, να αφαιρούν ένα – ένα τα κοµµάτια ενώ θα
επαναλαµβάνουν το εδάφιο µέχρι να αφαιρέσουν όλα τα
κοµµάτια.
Κάρτες µε λέξεις που θα κρεµαστούν σε ένα σκοινί

µε µανταλάκια
Μπαλόνια
◗
Γράψτε τις λέξεις του εδαφίου σε µικρά κοµµάτια
χαρτί και βάλτε τα µέσα σε µπαλόνια. Τα παιδιά πρέπει να
σπάσουν τα µπαλόνια προκειµένου να βρουν τα χαρτιά και
να τα βάλουν στη σωστή σειρά. Ίσως τα παιδιά που
απαντούν στις ερωτήσεις επανάληψης να σπάνε κι ένα
µπαλόνι.
◗
Γράψτε µε µαρκαδόρους τις λέξεις του εδαφίου πάνω
σε µπαλόνια. Καθώς τα παιδιά θα µαθαίνουν το εδάφιο,
ζήτησε από εθελοντές που µάθανε το εδάφιο να σπάσουν
κάποια µπαλόνια µε λέξεις του εδαφίου.
Εποπτικά που «διδάσκουν» τον εαυτό τους
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Κάποια εδάφια περιέχουν έννοιες άγνωστες στα παιδιά. Ένα καλά
προετοιµασµένο εποπτικό µπορεί να εξηγήσει το νόηµα.
Παράδειγµα:
■
Εβραίους 4:14 «Ας κρατήσουµε, λοιπόν, σταθερά την
πίστη που οµολογούµε. Γιατί έχουµε µέγαν αρχιερέα –τον
Ιησού, τον Υιό του Θεού- που έφτασε ως το θρόνο του
Θεού.»
Σχεδίασε πάνω σε ένα µεγάλο χαρτόνι το σχήµα του εφώδ. Πάνω
στο εφώδ σχεδίασε µε µαρκαδόρο δώδεκα κύκλους και µέσα στους
κύκλους γράψε το εδάφιο. Κόψε δώδεκα χρωµατιστούς κύκλους οι
οποίοι παριστάνουν τις φυλές του λαού Ισραήλ και τοποθέτησε
τους πάνω στο εφώδ σκεπάζοντας το εδάφιο. Εξηγήστε στα παιδιά
πως κάθε χρόνο, ο Μέγας Αρχιερέας, ο οποίος αντιπροσώπευε
µπροστά στο Θεό το λαό Ισραήλ, έπρεπε να έρθει στο ναό για να
προσφέρει θυσίες στον Θεό. Αφαίρεσε τους χρωµατιστούς
κύκλους για να αποκαλύψεις τις λέξεις του εδαφίου που υπάρχουν
κάτω από αυτούς.
Εξήγησε στα παιδιά πως ο Ιησούς είναι ο δικός µας Μεγάλος
Αρχιερέας ο οποίος πρόσφερε την τέλεια θυσία και µας
αντιπροσωπεύει µπροστά στον Θεό. Κατόπιν σκέπασε µε τους
χρωµατιστούς κύκλους τις λέξεις του εδαφίου καθώς τα παιδιά
µαθαίνουν το εδάφιο.
Παράδειγµα:
■
Ιωάννης 15:5 «Εγώ είµαι το κλήµα, εσείς οι
κληµατόβεργες. Εκείνος που µένει ενωµένος µαζί µου κι
εγώ µαζί του, αυτός δίνει άφθονο καρπό...»
Σχεδίασε µια εικόνα µεγάλης κληµαταριάς µε φύλλα. Προετοίµασε
µερικά τσαµπιά σταφύλι και πάνω τους γράψε τις λέξεις του
εδαφίου. Πριν την παρουσίαση του εδαφίου, συζήτησε µε τα
παιδιά για το κλήµα και τι θα συµβεί σε µια κληµατόβεργα εάν
κάποιος την κόψει. Συζήτησε τι θα παράγει το κλήµα εάν
παραµείνει άθικτο. Τοποθετείστε τα τσαµπιά σταφύλι πάνω στο
κλήµα και διαβάστε το εδάφιο όλοι µαζί.
Εξήγησε στα παιδιά πως µοιάζουµε µε το κλήµα και µπορούµε να
κάνουµε τα πράγµατα που θέλει ο Θεός να κάνουµε µόνο αν
µείνουµε ενωµένοι µαζί Του.
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Τι λένε τα παιδιά όταν διδάσκετε το εδάφιο;
Όσο περισσότερο τα παιδιά λένε το εδάφιο, τόσο µεγαλύτερη πιθανότητα
έχουν να το θυµούνται. Χρησιµοποίησε διασκεδαστικές δραστηριότητες
για να επαναλάβετε πολλές φορές το εδάφιο.
Χρησιµοποιώντας το Α’ Πέτρου 3:15, παρουσιάστε στους
εκπαιδευόµενους όσες περισσότερες από τις παρακάτω µεθόδους
µπορείτε.
Απλή επανάληψη
Χώρισε τα παιδιά σε οµάδες και ζήτησε από διαφορετική κάθε φορά
οµάδα να επαναλάβει το εδάφιο. Ζήτησε από όσους έχουν τα γενέθλιά
τους το Γενάρη ή το Φλεβάρη να επαναλάβουν το εδάφιο. Ζήτησε από
όλους όσους φοράνε µαύρα παπούτσια να επαναλάβουν το εδάφιο.
Ζήτησε από όλα τα αγόρια να πούνε το εδάφιο, κι έπειτα προκάλεσε τα
κορίτσια αν µπορούν να το πουν καλύτερα.
Επανάληψη Ποπκορν
Αρχίζοντας από το πρώτο παιδί µιας σειράς, ζήτησε από κάθε παιδί να πει
τη σωστή λέξη του εδαφίου έτσι που να ακούγεται σαν τον ήχο του
καλαµποκιού όταν σκάει.
Πέταγµα µπάλας
Έχοντας στα χέρια σου µια µπάλα από µαλακό υλικό, πες την πρώτη λέξη
του εδαφίου. Πέταξε την µπάλα απαλά σε κάποιον µαθητή ο οποίος θα
πρέπει να πει τη δεύτερη λέξη. Ο µαθητής θα πρέπει να πετάξει την
µπάλα σε κάποιον άλλο ο οποίος θα πρέπει να πει την τρίτη λέξη κι
εκείνος σε έναν άλλο ώσπου να ολοκληρωθεί το εδάφιο. Ο τελευταίος
που θα πάρει στα χέρια του την µπάλα θα πρέπει να επαναλάβει όλο το
εδάφιο.
Αφαιρώντας τα εποπτικά κοµµάτια του εδαφίου
επαναλάβετε τη διαδικασία
Κάθε φορά που γίνεται επανάληψη του εδαφίου, ένας εθελοντής διαλέγει
ένα κοµµάτι από τα εποπτικά και το αφαιρεί. Εάν η οµάδα πει σωστά το
εδάφιο, τότε αφαιρείται ακόµη ένα κοµµάτι και συνεχίζεται η διαδικασία
µέχρις ότου η οµάδα να µπορέσει να πει το εδάφιο χωρίς τα εποπτικά.
Τραγουδήστε το εδάφιο
Μερικά εδάφια έχουν ήδη µελοποιηθεί και χρησιµοποιούνται σαν ύµνοι.
Ωστόσο, τα περισσότερα εδάφια µπορούν να ταιριάζουν µε γνωστές
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µελωδίες. ∆οκιµάστε να πείτε το Α’ Πέτρου 3:15 µε τη µελωδία της
«Άγιας Νύχτας» ή µιας άλλης γνωστής µελωδίας.
Πινγκ-πονγκ
Χώρισε τα παιδιά σε δύο οµάδες. Κάθε οµάδα µε τη σειρά της θα πρέπει
να πει µια λέξη του εδαφίου ώσπου να τελειώσει.
Χορωδιακή ανάγνωση
Γράψε το εδάφιο σε ένα µεγάλο χαρτόνι µε µεγάλα γράµµατα γράφοντας
κάθε φράση µε διαφορετικό χρώµα. Χώρισε τα παιδιά σε οµάδες και
ανάθεσε σε κάθε οµάδα ένα χρώµα. ∆ιαβάστε το εδάφιο όλοι µαζί.
Έπειτα ζήτησε από την κάθε οµάδα να διαβάσει την πρόταση που
αντιστοιχεί στο χρώµα της. Ο τρόπος αυτός είναι ιδανικός για µεγάλες
περικοπές. ∆οκιµάστε το για παράδειγµα στο Α’ Πέτρου 3:14-16.
Τι κάνουν τα παιδιά µε το εδάφιο;
Τα παιδιά θυµούνται περισσότερο το εδάφιο όταν υπάρχουν
δραστηριότητες στη διαδικασία της µάθησης.
■
Χρησιµοποιώντας το Α’ Πέτρου 3:15, παρουσιάστε όσες
περισσότερες µεθόδους µπορείτε µε τη βοήθεια των
εκπαιδευόµενων.
Αντιγράψτε το από τη Βίβλο.
Φτιάξτε µια κατασκευή που θα περιλαµβάνει το εδάφιο.
Παράδειγµα:
Βάλε τα παιδιά να φτιάξουν κονκάρδες «µαρτυρίας». Στο µπροστά µέρος
της κονκάρδας να βάλουν τα χρώµατα του βιβλίου χωρίς λόγια και στο
πίσω µέρος, το Α’ Πέτρου 3:15. Αυτό θα τους θυµίζει πως πρέπει να
απαντήσουν όταν κάποιος τους ρωτήσει για την κονκάρδα τους.
Νοηµατική γλώσσα. Αν δεν γνωρίζετε κάποιον που να ξέρει τη
νοηµατική, δηµιουργήστε κινήσεις για τις λέξεις κλειδιά του εδαφίου.
Παράδειγµα:
■

πάντοτε – µε τα χέρια σχεδιάζετε έναν κύκλο στον αέρα,

■

έτοιµοι – σταθείτε προσοχή µε τα χέρια στα πλαϊνά,

■
να δώσετε τη σωστή απάντηση – κινείστε το χέρι από το
στόµα προς εκείνους που ακούν,
■
σ’ όλους όσοι ζητούν – µε τα χέρια σχεδιάστε έναν κύκλο
στον αέρα,
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■
να τους δικαιολογήσετε – απλώστε τα χέρια σαν να
προσφέρετε κάποιο δώρο,
■
χριστιανική σας ελπίδα – κοιτάξτε και δείξτε προς τα πάνω
κι έπειτα βάλτε τα χέρια πάνω στην καρδιά σας,
∆ραµατοποιήστε ένα περιστατικό το οποίο εξηγεί το εδάφιο.
Παράδειγµα:
■
∆ιαλέξτε 3-4 µαθητές προκειµένου να δραµατοποιήσουν το
ακόλουθο περιστατικό. Το «πιστό παιδί» στέκεται µπροστά µόνο
του. Χρησιµοποιώντας κάρτες µε ερωτήσεις, οι φίλοι του τού
κάνουν τις παρακάτω ερωτήσεις, «Εεεε, εσύ δεν είσαι που πας την
Κυριακή στην εκκλησία;» Ενώ η οµάδα επαναλαµβάνει το εδάφιο,
το «πιστό παιδί» σκέφτεται την απάντηση που πρέπει να δώσει
στους φίλους του.
Παίξτε παιχνίδια τα οποία ενισχύουν το εδάφιο.
Παραδείγµατα:
■
Καθίστε σε κύκλο και περάστε ο ένας στον άλλο, ένα
αντικείµενο όσο διαρκεί η µουσική. Όταν η µουσική σταµατήσει,
το άτοµο το που κρατά το αντικείµενο πρέπει να επαναλάβει το
εδάφιο για αποστήθιση.
■
Γράψε τις λέξεις του εδαφίου σε καρτέλες και κρύψε τις
στην αίθουσα. Βάλε τα παιδιά να παίξουν το παιχνίδι του
κρυµµένου θησαυρού για να βρουν τις καρτέλες µε τις λέξεις και
να τις τοποθετήσουν στη σωστή σειρά.
■
Χώρισε τα παιδιά σε δύο οµάδες. ∆ώσε σε κάθε οµάδα ένα
σετ από καρτέλες που έχουν πάνω τους τις λέξεις του εδαφίου.
Χρονοµέτρησε τις οµάδες προκειµένου να δεις ποια οµάδα θα
βάλει πρώτη τις καρτέλες στη σωστή σειρά.
4. Κάντε συχνή επανάληψη
Όσο καλά και αν διδάξετε το εδάφιο, τα παιδιά θα το ξεχάσουν.
Αξίζει να αφιερώσουµε χρόνο για να διδάξουµε τα εδάφια και
αξίζει να αφιερώσουµε χρόνο για να τα επαναλάβουµε.
Χρησιµοποιώντας το Α’ Πέτρου 3:15 παρουσιάστε όσες περισσότερες
από τις παρακάτω µεθόδους µπορείτε.
Βαθµοί
∆ώστε τη δυνατότητα στα παιδιά να κερδίσουν βαθµούς για την
οµάδα τους λέγοντας εδάφια για αποστήθιση πριν από το µάθηµα,
ή µετά το τέλος τους µαθήµατος.
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Σύνθηµα
Τοποθετήστε έναν «φρουρό» στην είσοδο της τάξης. Τα παιδιά θα
πρέπει να πουν το εδάφιο της προηγούµενης εβδοµάδας σαν
«σύνθηµα» για να µπουν στην τάξη. Προσπάθησε όλη αυτή η
διαδικασία να γίνει διασκεδαστική, έτσι που να µην τροµάζει τα
παιδιά.
Εικόνα/ αντικείµενο/ σύµβολο
Παρουσίασε µια εικόνα/ αντικείµενο/ σύµβολο το οποίο θα
αντιπροσωπεύει κάθε εδάφιο που έχουν µάθει τα παιδιά. Ζητήστε
από εθελοντές να διαλέξουν ένα αντικείµενο και να πουν το εδάφιο
το οποίο αντιπροσωπεύει. Για παράδειγµα, λάµπα (Ψαλµός
119:105), καρδιά (Ψαλµός 119:11), λούτρινο πρόβατο (Ιωάννης
10:11)
Αντίστροφη Βιβλική άσκηση
Αντί να ανάφερε µια παραποµπή και να ζητήσετε από τα παιδιά να
βρουν όσο πιο γρήγορα µπορούν το εδάφιο στις Γραφές τους,
ανάφερε το εδάφιο για αποστήθιση χωρίς την παραποµπή και δείτε
ποιο παιδί θα θυµηθεί πρώτο την παραποµπή και θα βρει το εδάφιο
στη Βίβλο του.
Καθίσµατα εκπλήξεις
Πριν έρθουν τα παιδιά στην τάξη, κόλλησε κάτω από κάποια
καθίσµατα χαρτιά µε παραποµπές εδαφίων. Την ώρα της
επανάληψης, ζήτησε από τα παιδιά να κοιτάξουν κάτω από τα
καθίσµατά τους για να δουν εάν κάθονται σε «κάθισµα έκπληξη».
Όποιο από τα παιδιά κάθεται σε «κάθισµα έκπληξη» µπορεί να
κερδίσει βαθµούς για την οµάδα του εάν πει το εδάφιο.
Βασιλιάς/ Βασίλισσα στο θρόνο
Τοποθέτησε έναν «θρόνο» στο µπροστά µέρος της τάξης και
«στέψε» έναν εθελοντή βασιλιά/ βασίλισσα χρησιµοποιώντας ένα
χάρτινο στέµµα. Ζήτησε από τους υπόλοιπους µαθητές να πουν, ο
καθένας µε τη σειρά του, παραποµπές εδαφίων στο βασιλιά/
βασίλισσα, ο οποίος θα πρέπει να µπορεί να πει το αντίστοιχο
εδάφιο. Εάν ο βασιλιάς/ βασίλισσα δεν µπορέσει να θυµηθεί το
εδάφιο όµως αυτός που ρώτησε µπορεί, τότε εκείνος θα «αρπάξει»
το θρόνο και θα πάρει τη θέση του βασιλιά.
Η επανάληψη δεν χρειάζεται να περιµένει µέχρι το µάθηµα της
επόµενης βδοµάδας. Επανάληψη µπορεί να γίνει και κατά τη διάρκεια
της βδοµάδας.
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■
Στείλε µε τα παιδιά στο σπίτι ένα αντίγραφο του
εδαφίου για αποστήθιση.
■
Τηλεφώνησε κάθε µέρα (ή βδοµάδα) σε διαφορετικό
παιδί, µετά από άδεια των γονιών, και ζήτησέ του να σου πει
το εδάφιο εκείνης της βδοµάδας. Εάν µπορέσει, τότε
κερδίζει πόντους για την οµάδα του.
■
Ανάθεσε «εργασία για το σπίτι». Ζήτησε από τα παιδιά
να αντιγράψουν τρεις φορές το εδάφιο από τη Βίβλο τους, να
ζωγραφίσουν µια εικόνα η οποία θα απεικονίζει το εδάφιο, να
απαγγείλουν το εδάφιο σε έναν ενήλικα ο οποίος θα
υπογράψει ένα χαρτί στο οποίο θα αναφέρει πως το παιδί του
απάγγειλε το εδάφιο.

Πρακτική
●

Κατεύθυνε τους εκπαιδευόµενους στο Φύλλο Εργασίας Γ
για το Ιωάννης 1:9
Α’ Ιωάννης 1:9, «Αν όµως οµολογούµε τις
αµαρτίες µας, ο Θεός, που είναι αξιόπιστος και
δίκαιος, θα συγχωρήσει τις αµαρτίες µας και θα
µας καθαρίσει από κάθε άδικη πράξη.»
● Ζήτησε από τους εκπαιδευόµενους να χωριστούν σε
ζευγάρια.
● ∆ώσε οδηγίες για οµαδική εργασία.
Χρονική ∆ιάρκεια: 10 λεπτά
▼
Εντοπίστε και διατυπώστε εξηγήσεις για
δύσκολες λέξεις και έννοιες που τυχόν υπάρχουν
στο εδάφιο.
▼
Σκεφτείτε τον τρόπο µε τον οποίο θα κάνετε τα
παιδιά να συµµετέχουν στην εκµάθηση του
εδαφίου. Τι θα τους δώσετε να ακούσουν, να
δουν, να πουν και να κάνουν;
● Παρότρυνε τους εκπαιδευόµενους να χωριστούν γρήγορα
σε ζευγάρια και σηµείωσε την ώρα έναρξης.
● Προειδοποίησε τους εκπαιδευόµενους όταν τους έχει
µείνει ένα µόνο λεπτό.
● Ζήτησε από τους εκπαιδευόµενους να αναφέρουν µε
συντοµία αυτά που συζήτησαν.
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Πρόκληση

Για να διδαχθεί το εδάφιο αποστήθισης κάθε βδοµάδα, απαιτεί µια
ιδιαίτερη προετοιµασία.
Ποια είναι µερικά από τα πλεονεκτήµατα της αποστήθισης της
Γραφής;
Η αποστήθιση µπορεί να...

●
●
●

εκπληρώσει την εντολή του Θεού (Παροιµίες 7:1)
µας σταµατήσει να αµαρτάνουµε (Ψαλµός 119:11)
µας δώσει τη δύναµη να βοηθήσουµε άλλους
(Ησαΐας 41:6)

●

µας προετοιµάσει για να δώσουµε τη µαρτυρία µας
(Α’ Πέτρου 3:15)

●

γίνει αφορµή να δοξάσουµε τον Θεό (Ψαλµός 139:4)

και
Όπως είπε κάποιος,
Υπάρχουν πολύ λίγες πνευµατικές ασκήσεις οι οποίες
να αποδίδουν τόσα πολλά µακροπρόθεσµα κέρδη
όσο η τακτική αποµνηµόνευση της Γραφής.

Η αποστήθιση της Γραφής είναι µια µακροπρόθεσµη
επένδυση στη ζωή ενός παιδιού. ∆εν έχουµε την πολυτέλεια
να χάσουµε ευκαιρίες να βοηθήσουµε τα παιδιά να
αποστηθίσουν εδάφια όσο είναι ακόµα µικρά.
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α - ∆Ι∆ΑΣΚΟΝΤΑΣ ΒΙΒΛΙΚΑ Ε∆ΑΦΙΑ ΓΙΑ
ΑΠΟΣΤΗΘΙΣΗ
Σκοπός
Προσευχή µου είναι στο τέλος αυτού του µαθήµατος να δεσµευτείτε πως
θα διδάσκετε τα Βιβλικά εδάφια για αποστήθιση µε τρόπο που θα έχει
νόηµα αλλά θα είναι και διασκεδαστικός.

1.

ΜΑΘΕ ΤΟ ΕΣΥ Ο Ι∆ΙΟΣ

2.

ΕΞΗΓΗΣΕ ΤΟ ΜΕ ΣΑΦΗΝΕΙΑ

Α’ Πέτρου 3:15
Να είστε πάντοτε έτοιµοι να δώσετε τη σωστή
απάντηση σ’ όλους όσοι ζητούν να τους
δικαιολογήσετε τη χριστιανική σας ελπίδα. Αυτό
όµως να το κάνετε µε πραότητα και φόβο Θεού.
1.

Υπογράµµισε στο εδάφιο όλες τις δύσκολες λέξεις ή
έννοιες που τυχόν υπάρχουν.

2.

∆ιάλεξε µία από τις λέξεις ή έννοιες που έχεις
υπογραµµίσει και γράψε µια εξήγηση κατάλληλη για τα
παιδιά.
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ B - ∆Ι∆ΑΣΚΟΝΤΑΣ ΒΙΒΛΙΚΑ Ε∆ΑΦΙΑ ΓΙΑ
ΑΠΟΣΤΗΘΙΣΗ

3. ∆Ι∆ΑΞΕ ΤΟ ΜΕ ΤΡΟΠΟ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ

Τράπεζα Ιδεών
Τράπεζα Ιδεών

■

Απλή επανάληψη

■

Χρησιµοποίησέ το στη

■

Επανάληψη Ποπκορν

διάρκεια του µαθήµατος

■

Πέταγµα µπάλας

Χρησιµοποίησέ το

■

Αφαιρώντας τα εποπτικά

■
■

άτυπα

κοµµάτια του εδαφίου

Χρησιµοποίησέ το την

επαναλάβετε τη διαδικασία

ώρα της υµνωδίας

■

Τραγουδήστε το εδάφιο

■

Πινγκ-πονγκ

■

Χορωδιακή ανάγνωση

Τράπεζα ιδεών:
■

Μεγάλα φύλλα από χαρτόνι

■

Μεγάλα φύλλα από χαρτόνι
κοµµένα σε Σχήµατα

■

Χαρτόνι µε σχισµές για να
µπαίνουν µέσα τα κοµµάτια του
εδαφίου

■

Αντιγράψτε το από τη Βίβλο.

■

Φανελογραφία

■

■

Μαυροπίνακας/ Ασπροπίνακας

Φτιάξτε µια κατασκευή που θα
περιλαµβάνει το εδάφιο.

■

∆ιπλωµένο χαρτόνι για να φτιάξετε
βιβλίο

■

Νοηµατική γλώσσα

■

■

Μεγάλο χαρτί σε ρολό

■

∆ιαφάνειες Overhead projector

∆ραµατοποιήστε ένα
περιστατικό το οποίο εξηγεί το
εδάφιο.

■

Παζλ

■

Παίξτε παιχνίδια τα οποία
ενισχύουν το εδάφιο.

■

Κάρτες µε λέξεις που θα
κρεµαστούν σε ένα σκοινί µε
µανταλάκια

■

Μπαλόνια

■

Εποπτικά που «διδάσκουν» τον
εαυτό τους
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ - ∆Ι∆ΑΣΚΟΝΤΑΣ ΒΙΒΛΙΚΑ Ε∆ΑΦΙΑ ΓΙΑ
ΑΠΟΣΤΗΘΙΣΗ
4. ΚΑΝΕ ΣΥΧΝΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Τράπεζα ιδεών:
■

Πρόσφερε Βαθµούς

■

Τοποθέτησε «φύλακα» και βγάλε
σύνθηµα

■

Εικόνα/ αντικείµενο/ σύµβολο

■

Αντίστροφη Βιβλική άσκηση

■

Καθίσµατα εκπλήξεις

■

Βασιλιάς/ Βασίλισσα στο
θρόνο

Μελέτησε τον τρόπο προσέγγισης της διδασκαλίας του
ακόλουθου εδαφίου για αποστήθιση:
Ιστορία: Μάρκος 2:1-12
Βιβλική αλήθεια: Ο Ιησούς µπορεί να συγχωρέσει την
αµαρτία µας
Εδάφιο: Α’ Ιωάννης 1:9, «Αν όµως οµολογούµε τις
αµαρτίες µας, ο Θεός, που είναι αξιόπιστος και δίκαιος,
θα συγχωρήσει τις αµαρτίες µας και θα µας καθαρίσει
από κάθε άδικη πράξη.»
1. Εντοπίστε και διατυπώστε εξηγήσεις για δύσκολες
λέξεις και έννοιες που τυχόν υπάρχουν στο εδάφιο.

2. Σκεφτείτε τον τρόπο µε τον οποίο θα κάνετε τα
παιδιά να συµµετέχουν στην εκµάθηση του εδαφίου.
Τι θα τους δώσετε να ακούσουν, να δουν, να πουν
και να κάνουν;
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