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گروه سنی:  ۸- ۱۲ سال 

ــد در هــر مــکان و در هــر  ــه بای ــوان ســفیر آگاپ ــه عن ــرد و هــدف : مــن ب کارب
ــه ای محبتــی اســت  ــه ای داشــته باشــم. محبــت آگاپ شــرایطی محبــت آگاپ

کــه بی تفــاوت نیســت..

آیه کلیدی: اول  قرنتیان ۱۳: ۶ و ۱۲: ۲۵- ۲۷  

زمان: ۴۵ دقیقه تا یک ساعت

درس دهم بخش دوم(
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سخنی با معلم

در درس گذشــته بچه هــا بــا محبتــی کــه نســبت بــه حقایــق و بدی هــای دنیــای اطــراف 
خــود بی تفــاوت نیســت آشــنا شــدند و یــاد گرفتنــد کــه بــه عنــوان ســفیران آگاپــه نبایــد 

نســبت بــه اتفاقــات اطــراف خــود بی تفــاوت باشــند.
در ایــن درس کــه آخریــن درس از ســری دروس ســفیران آگاپــه خواهــد بــود بچه هــا بــه 
آخریــن مأموریــت خــود در قطــب شــمال خواهنــد رفــت. در ایــن مأموریــت نونهــاالن در 
طــی یــک بــازی بــا چالش هایــی روبــرو می شــوند. در طــی ایــن ایــن چالش هــا نونهــال 
می آمــوزد کــه محبــت آگاپــه ای محبتــی اســت کــه بی تفــاوت نیســت. ایــن محبــت 
زمانــی می توانــد بــا غــم دیگــران غمگیــن شــده و بــا خوشــحالی دیگــران شــادی کنــد کــه 
صبــور و مهربــان اســت، بــا فروتنــی، ادب و بــدون حســادت بــه فکــر دیگــران اســت و 

خودخــواه نیســت و بــا آرامــش در پــی صلــح و آشــتی اســت!
ــادآوری کنیــد کــه درس هــای گذشــته را مــرور کننــد چــون  در طــی هفتــه بــه بچه هــا ی
چالش هــای مأموریــت ایــن هفتــه تمامــاً بــه درس هــای اول تــا نهــم مربــوط می شــود. 

)در صورتــی کــه ایــن درســنامه ها را فقــط بــا یــک کــودک کار می کنیــد، می توانیــد در تمــام مراحــل خــود نیــز 
همــراه او باشــید و دو نفــره مأموریــت را انجــام دهیــد.(

خوش آمدگویی )3 دقیقه(

بــا روی خــوش بــا بچه هــا ســام و احوال پرســی کنیــد و از آن هــا بخواهیــد بــا یکدیگــر 
احوال پرســی کننــد.

مطمئن شوید که همگی نقشه های خود را به همراه آورده اند.

مقدمه )۷ دقیقه(

بــر اســاس پــروژه هفتــه گذشــته، بچه هــا می بایســت در مــورد قطــب شــمال تحقیــق 

نتیجــه  کوتــاه  و  خاصــه  صــورت  بــه  کــدام  هــر  بخواهیــد  بچه هــا  از  می کردنــد. 
تحقیقات شــان را در مــورد قطــب شــمال و خطراتــی کــه جــان خرس هــای قطبــی را بــه 

خطــر می انــدازد، بــا بقیــه کاس در میــان بگذارنــد.
بعد از صحبت های بچه ها نکات زیر را به لیست بچه ها اضافه کنید:

قطب شمال یکی از سردترین نقاط بر روی کره زمین است. ��
و...  �� روبــاه، گوزن هــا  زیــادی مثــل خــرس قطبــی،  ایــن منطقــه موجــودات  در 

زندگــی می کننــد کــه اگــر در مناطــق گرم تــر باشــند ممکــن اســت جایــی بــرای 
زندگــی کــردن نداشــته باشــند.

یکــی از مشــکاتی کــه امــروزه مــا بــا آن روبــه رو هســتیم، گــرم شــدن بیــش از حــد  ��
ــج گرمــای بیــش از حــد کــره زمیــن از بیــن رفتــن  کــره زمیــن اســت. یکــی از نتای

موجــودات زنــده در طبیعــت شــود.
از بچه هــا ســؤال کنیــد کــه بــه نظــر آن هــا موضــوع گرمــای کــره زمیــن و بــه خطــر افتــادن 
جــان حیوانــات، حقیقتــی اســت کــه باعــث خوشــحالی پادشــاه می شــود یــا بــدی ای کــه 

باعــث ناراحتی اوســت؟

هدف درس )۵ دقیقه(

بعــد از شــنیدن جواب هــای بچه هــا، بــه آن هــا بگوییــد کــه نامــه ای از طــرف پادشــاه بــه 
دســت مــا رســیده اســت.

از آن هــا بخواهیــد بــه احتــرام پادشــاه آگاپــه کــه بــرای آن هــا نامــه ای فرســتاده بایســتند 
و ســکوت کننــد.

با صدای بلند و رسا نامه را برای بچه ها بخوانید.
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نامه پادشاه آگاپه
ای سفیران سرزمین آگاپه، شما باعث افتخار من هستید. 

همانطور که در جریان هستید، گرمای زیاد کره زمین باعث از 
بین رفتن یخ های قطبی شده و من بسیار از این اتفاق ناراحت 

هستم.

شما سفیران آگاپه امروز مأموریت دارید تا با محبت آگاپه ای 
خود از چالش های پیش رو عبور کرده و خانواده خرس قطبی 

را نجات دهید.
عزیزان من، دقت کنید که برای عبور از این چالش ها شما 
فقط با محبتی که آرام و فروتن، صبور و دگرخواه، مهربان 

و باادب، بخشنده و بدون حسادت است می توانید خانواده 
خرس قطبی را نجات دهید.

حال زمان آن رسیده که به مأموریت پیش روی خود بروید 
ولی به یاد داشته باشید شما به عنوان یک تیم و گروه باید با 

هم از چالش ها عبور کنید.
ای پسران و ای دختران من، من مطمئن هستم که از این 

مأموریت هم شما سربلند بیرون خواهید آمد.

پــس از خوانــدن نامــه از بچه هــا بپرســید کــه بــه اعتقــاد آن هــا، در یــک کار گروهــی مــا 
چطــور می توانیــم محبــت آگاپــه خــود را نشــان دهیــم. 

در ادامــه بخواهیــد همگــی پاســپورت های خــود را نشــان دهنــد و در همــان حــال کــه 
ایســتاده اند، ماننــد هفته هــای گذشــته یکصــدا هویــت خــود را اعــام کننــد: 

مــن ...)نــام کــودک( ســفیر و شــاهزاده ســرزمین آگاپــه مأموریــت دارم کــه طبــق 
قانــون ســرزمین آگاپــه همیشــه و همه جــا و بــه همــه محبــت کنــم.

مأموریت: )۱۰ دقیقه(

بــر اســاس تعــداد بچه هــای کاس تــان می توانیــد آنهــا را بــه ســه گــروه ســبز، زرد و 
قرمــز تقســیم بندی کنیــد.

)بــر اســاس صاح دیــد خودتــان همچنیــن می توانیــد همگــی بــا هــم از هــر ســه مســیر 
نیــز عبــور کنیــد. همانطــور کــه در ابتــدا هــم توضیــح دادیــم، در صورتــی کــه تنهــا بــا 
ــان هــم در تمــام مســیر های ایــن مأموریــت شــرکت  یــک کــودک کار می کنیــد، خودت

کنیــد و یــک در میــان چالش هــا بیــن شــما و کــودک تقســیم شــود(
هــر کــدام  از ایــن گروه هــا مأموریــت دارنــد تــا یکــی از اعضــای خانــواده خــرس قطبــی 
را نجــات دهنــد. بــرای ایــن کار در مســیر هــر گــروه ۶ تکــه یــخ وجــود دارد. روی ۵ تکــه 
یــخ در هــر مســیر چالش هایــی قــرار دارد کــه بچه هــا بــا جــواب دادن بــه چالش هــا 
می تواننــد از آن تکــه یــخ عبــور کننــد. روی یــک تکــه یــخ باقــی مانــده در هــر مســیر نیــز 

یکــی از اعضــای خــرس قطبــی منتظــر کمــک شماســت.
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)در نــگاه اول شــاید نقشــه کمــی نامفهــوم باشــد. امــا زمانــی کــه هــر گــروه شــروع بــه 
ــد( ــدا کن ــد تکه هــای یخ هــای مربوطــه را پی حرکــت در مســیر خــود می کنــد می توان

بــه بچه هــا توضیــح دهیــد زمــان ایســتادن بــر روی هــر تکــه یــخ و جــواب دادن بــه 
چالش هــا ۴۵ ثانیــه اســت و اگــر در ایــن ۴۵ ثانیــه بچه هــا نتواننــد پاســخ دهنــد، آن 
تکــه یــخ آب می شــود و آن هــا از نجــات خــرس قطبــی جــا می ماننــد. بــه آن هــا یــادآوری 
کنیــد کــه همانطــور کــه پادشــاه آگاپــه گفــت ایــن یــک کار گروهــی اســت و خیلــی مهــم 
اســت کــه بــا یکدیگــر مشــورت کننــد و بــه چالش هــا جــواب دهنــد تــا هــر گــروه بــا 

کمــک یکدیگــر ایــن خانــواده را نجــات دهنــد.
بــرای نگــه داشــتن هیجــان بــازی زمــان جــواب دادن بــه چالش هــا را بــرای بچه هــا نگــه 
داریــد و در زمانــی کــه بــه خــرس قطبــی رســیدند از بچه هــا بخواهیــد یــک بالــش و یــا 

کوســن را بــه نشــانه برداشــتن خــرس قطبــی در آغــوش بگیرنــد.

مسیر قرمز:
چالــش تکــه یــخ اول: نــام شــخصی کــه در ســرزمین پــارس بــا محبــت دگرخــواه جــان 

قــوم خــود را نجــات داد! )اســتر(
چالــش تکــه یــخ دوم: برداشــتن خــرس بــرادر. بــه نشــانه برداشــتن خــرس بــرادر، 
بچه هــا بایــد تــا آخــر مســیر یــک بالــش و یــا کوســن آورده و آن را در آغــوش بگیرنــد.

چالش تکه یخ سوم: بلندترین نقطه در دنیا کجاست؟ )قله کوه اورست(
 چالــش تکــه یــخ چهــارم: چــه چیــزی ماننــد درختــان ســمی در جنــگل آمــازون، باعــث 

تلخــی قلــب مــا می شــود؟ )نبخشــیدن دیگــران(

چالــش تکــه یــخ پنجــم: در کــدام منطقــه از کــره زمیــن مــا بــا محبتــی کــه حســود 
)نیویــورک( شــدیم؟  آشــنا  نیســت 

چالش تکه یخ ششم: سه نوع محبت که تا به االن یاد گرفتیم را بگویید. 
مقصــد. بالش هــا و یــا کوســن خــود را کــه بــه نشــانه خــرس بــرادر بــود، بــه زمیــن 

بگذاریــد.

مسیر زرد:
چالش تکه یخ اول: نام راهنمای ما در قله اورست چه بود؟ )شرپا(

ــه نشــانه برداشــتن خــرس خواهــر  ــخ دوم: برداشــتن خــرس خواهــر. ب چالــش تکــه ی
بچه هــا بایــد تــا آخــر مســیر یــک بالــش و یــا کوســن آورده و آن را در آغــوش بگیرنــد.
چالــش تکــه یــخ ســوم: نــام جزیــره ای در اقیانــوس آرام و کشــوری کــه محبــت بــاادب را 

در آن جــا آموختیــم! )ژاپــن(
چالــش تکــه یــخ چهــارم: کلمــه ای کــه در زبــان عبــری بــرای ســام کــردن از آن اســتفاده 

می شــود! )شــالوم(
چالش تکه یخ پنجم: سه نوع محبت که تا به االن یاد گرفتیم را بگویید. 

چالــش تکــه یــخ ششــم: در یکــی از روســتاهای آفریقــا مــا چطــور مهربانــی خــود را 
نشــان دادیــم؟ )بــا تعمیــر ســقف یــک خانــه(

مقصــد: بالش هــا و یــا کوســن خــود را کــه بــه نشــانه خــرس خواهــر بــود، بــه زمیــن 
بگذاریــد.

مسیر سبز:
چالــش تکــه یــخ اول: در صحــرا چگونــه می توانســتیم آب برداشــت کنیــم؟ )کنــدن 

زمیــن، گذاشــتن نایلــون روی آن و صبــر کــردن بــرای جمــع شــدن آب(
چالــش تکــه یــخ دوم: برداشــتن خــرس مــادر. بــه نشــانه برداشــتن خــرس مــادر بچه هــا 

بایــد تــا آخــر مســیر یــک بالــش و یــا کوســن آورده و آن را در آغــوش بگیرنــد.
چالش تکه یخ سوم: سه نوع محبت که تا به االن یاد گرفتیم را بگویید. 

چالــش تکــه یــخ چهــارم: درجه هــای خــم شــدن ژاپنی هــا بــه نشــانه احتــرام را بگوییــد. 
)۴۵ ،۳۰ ،۱۵(

چالش تکه یخ پنجم: معنی کلمه عبری شالوم را بگویید. )صلح و سامتی(
چالــش تکــه یــخ ششــم: رمــز موفقیــت داوود چــه بــود؟ )از خــدا در دعــا مشــورت 

می دانســت( خــود  توانایی هــای  سرمنشــأ  را  خــدا  و  می گرفــت 
مقصــد: بالش هــا و یــا کوســن خــود را کــه بــه نشــانه خــرس مــادر بــود، بــه زمیــن 

بگذاریــد.
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نتیجه گیری: )۷ دقیقه(

بچه هــا بــه گــروه اصلــی برمی گردنــد و از هــر گــروه یــک نفــر به عنــوان نماینــده توضیــح 
می دهــد کــه چطــور توانســتند بــا هــم خانــواده خــرس قطبــی را نجــات دهنــد. 

در راســتای صحبت هــای بچه هــا نتیجــه می گیریــم کــه تنهــا بــا کار گروهــی مأموریــت مــا 
بــه ســرانجام رســید. همانطــور کــه در اول قرنتیــان ۱۲: ۲۵- ۲۷ می خوانیــم، مــا اعضــای 
یــک بــدن هســتیم و اگــر یــک عضــو موفــق شــود همــه موفــق شــده ایم. همچنیــن در 
ــه هــم  ــاد گرفتیــم کــه چطــور در عمــل می توانیــم نســبت ب ــا هــم ی ــن کار گروهــی ب ای
محبــت آگاپــه داشــته باشــیم. بــرای مثــال، بــا احتــرام و ادب بــا هــم بــازی می کنیــم. اگــر 
کســی رفتــار ناشایســتی از خــود نشــان داد او را می بخشــیم، از دســت هــم عصبانــی 
نمی شــویم و آرامــش خــود را حفــظ می کنیــم. اجــازه می دهیــم دیگــران هــم در بــازی 
ســهیم باشــند و بــه آن هــا فرصــت شــرکت کــردن می دهیــم و اینگونــه محبــت دگرخــواه 

را نشــان می دهیــم.
بــه یکدیگــر حســادت نمی کنیــم بلکــه بــا مهربانــی و صبــر منتظــر می مانیــم تــا نوبــت 

مــا هــم بــرای شــرکت کــردن در بــازی برســد... 
)در صورتــی کــه تنهــا بــا یــک کــودک کار می کنیــد، بــاز هــم شــما به عنــوان یــک گــروه 

ایــن مأموریــت را انجــام دادیــد(
در ادامــه اگــر جلســات شــما حضــوری برگــزار می شــود به عنــوان نشــانه پیــروزی و 
موفقیــت در کار گروهــی از بچه هــا بخواهیــد بــه دوستان شــان دســت بدهنــد )یــا بــه 
صــورت انگلیســی بــه هــم Hi5 بدهنــد(. شــما می توانیــد همیــن عمــل را در جلســات 

مجــازی بــه صــورت نمادیــن انجــام دهیــد.
ــه نقــاط  ــا هــم ب ــد کــه در طــی هفته هــای گذشــته ب ــه بچه هــا توضیــح دهی در انتهــا ب
مختلفــی از کــره  زمیــن ســفر کردیــم و در هــر ســفر به عنــوان ســفیر آگاپــه مأموریــت 
خاصــی برعهــده داشــتیم. در ایــن ســفرها بــا پادشــاه ســرزمین آگاپــه بیشــتر و بیشــتر 
آشــنا شــدیم. گرچــه ایــن ســفرها در واقعیــت اتفــاق نیفتــاد، امــا تجربیاتــی کــه در ایــن 
ســفرها کســب کردیــم تمامــاً واقعــی بودنــد و بــه زندگــی هــر روزه مــا مربــوط می شــوند. 
پادشــاه ســرزمین آگاپــه، همــان خداونــد ماســت، خدایــی کــه خــدای محبــت اســت و 
از مــا می خواهــد در هــر جــا و در هــر شــرایطی، همــه را اینگونــه محبــت کنیــم: محبــت 

بردبــار و مهربــان اســت، محبــت حســد نمی بــرد، محبــت فخــر نمی فروشــد و کبــر و 
غــرور نــدارد. رفتــار ناشایســته نــدارد و نفــع خــود را نمی جویــد، بــه آســانی خشــمگین 
نمی شــود و کینــه بــه دل نمی گیــرد. محبــت از بــدی مســرور نمی شــود امــا بــا حقیقــت 
شــاد می کنــد. )اول قرنتیــان ۱۳: ۴-۶(. گرچــه بــه پایــان ایــن درســنامه ها رســیدیم امــا 
مأموریــت مــا به عنــوان شــاهزادگان آســمان و فرزنــدان پــدر آســمانی تمــام نشــده 

اســت.  
زمان دعا و تعمق

ــا موفقیــت ایــن چنــد  ــا شــکرگزاری کننــد کــه توانســتند ب ــه بچه هــا فرصــت دهیــد ت ب
ــار هــم ســپری کننــد.  هفتــه را در کن


