درس نهم بخش اول)
گروه سنی ۱۲ -۸ :سال
کاربــرد و هــدف  :مــن از طــرف پادشــاه ســرزمین آگاپــه فراخوانــده شــدهام تــا
محبتــی آگاپـ ه داشــته باشــم و ایــن محبــت ،محبتــی بخشــنده اســت.
آیه کلیدی :افسسیان 31 :4
زمان 30 :تا  45دقیقه
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سخنی با معلم

مطمئــن شــوید کــه همگــی پاســپورتها ،نقشــه و راهنمــای نقشــه ایــن جلســه را بــه

همــراه دارنــد

بــا توجــه بــه افسســیان  31 :4در ایــن درس بچههــا میآموزنــد کــه هــر گونــه عــدم

مرور درس گذشته ( ۷دقیقه)

بخشــش و کینــه بــه دل گرفتــن نســبت بــه یکدیگــر باعــث تلخــی در درون مــا میشــود.
در ایــن مأموریــت بــا هــم بــه جنــگلآمــازون خواهیــم رفــت و مأموریــت بچههــا ایــن

از بچهها سؤاالت زیر را بپرسید:

اســت کــه بــا توجــه بــه راهنمایــی کــه در اختیــار دارنــد از بیــن درختــان مختلفــی کــه

🔸
🔸 🔸از سفرمان و همچنین داستان کتابمقدس چه چیزی یاد گرفتیم؟
🔸 🔸از بچههــا بخواهیــد نظــر خــود را بــا بقیــه کالس راجــع بــه پــروژه هفتــه گذشــته
🔸سفر هفته گذشته ما به کجا بود؟

در نقشــه وجــود دارد ،در طــی ســه مرحلــه درختــان آلــوده و ســمی را شناســایی کــرده

و آنهــا را قطــع و جــای آنهــا را پــر کننــد .ایــن درختــان ســمی باعــث تلخــی آب
رودخانــه آمــازون میشــوند و در واقــع حیــات را بــرای موجــودات زنــده و همینطــور

در میــان بگذارنــد.

محیــط زیســت ایــن منطقــه بــه خطــر میاندازنــد.

هر کدام از این مراحل هدفی را به دنبال دارد.

توضیح مأموریت جدید ( ۵دقیقه)

مرحلــه اول شناســایی درختــان ســمی از روی راهنمــا اســت .در ایــن مرحلــه نونهــال
اطالعــات و تصویــر درخــت را بــر روی کاغــذ راهنمــا میبینــد و بــا ایــن درخــت آشــنا

(بــرای آشــنایی بیشــتر بچههــا بــا قارههــا و کشــورهای مختلــف میتوانیــد نقشــه کــره زمیــن

میشــود .ایــن مرحلــه نمادیــن اســت و بــه ایــن طریــق نونهــال میآمــوزد کــه راهنمــای

را بــا بچههــا بــه اشــتراک بگذاریــد .از آنهــا بخواهیــد تصویــر آمریــکای جنوبــی را پیــدا کننــد)

شناســایی تلخــی قلــب مــا نیــز کتابمقــدس اســت.

مرحلــه دوم پیــدا کــردن درختــان ســمی در جنــگل آمــازون اســت .در ایــن مرحلــه

ل آمــازون را در نقشــه کــره زمیــن بــه بچههــا نشــان داده و از آنهــا بخواهیــد
جنــگ 

نونهــال میآمــوزد کــه او نیــز بایــد ریشــههای تلخــی درون قلبــش را پیــدا کنــد.

حــدس بزننــد ســفر ایــن هفتــه مــا بــه کجــا اســت.

مرحلــه ســوم قطــع درختــان ســمی و جایگزیــن کــردن نهــال تــازه اســت .نونهــال بــه ایــن

ل آمازون.
جواب :جنگ 

طریــق میآمــوزد کــه بــا درک محبــت خــدا تنهــا میتوانــد ریشـههای تلخــی را در قلــب

بعــد از اینکــه بچههــا حــدس زدنــد ،از آنهــا بخواهیــد پاکتهایــی کــه هفتــه گذشــته

خــود قطــع کــرده و جــای آن را بــا محبــت خــدا پــر کنــد.

برایشــان ارســال شــده را بــاز کــرده و از روی نقشــه اصلــی ســعی کننــد اطالعاتــی را در

مراحــل اول و دوم در بخــش اول ایــن درس قــرار دارد و مرحلــه ســوم را در بخــش دوم

مــورد جنــگل آمــازون بــا بقیــه بــه اشــتراک بگذارنــد.

ایــن درس انجــام میدهیــم.

میتوانید سؤاالت زیر را از آنها بپرسید:

🔸
🔸 🔸چه نوع حیواناتی در تصویر هستند؟ (قورباغه ،مار ،میمونها و )...
🔸 🔸بــه نظــر آنهــا چــرا ایــن جنــگل بــه  6قســمت تقســیمبندی شــده اســت؟ (اجــازه

خوشآمدگویی ( ۵دقیقه)

🔸چه چیزهایی در نقشه میبینند؟ (انواع درختان و حیوانات)

بــا روی خــوش بــه بچههــا خوشآمــد بگوییــد و بچههــا را تشــویق کنیــد کــه بــه یکدیگــر

دهیــد هــر کــس جــواب خــود را بدهــد)

ســام کنند.

3

ـگل آمــازون بــر
حــاال زمــان آن اســت کــه بــا هــم بــه ســراغ برگــه دیگــری کــه اطالعــات جنـ 

از بچههــا بخواهیــد همگــی پاسپورتهایشــان را نشــان دهنــد .بــه بچههــا یــادآوری

و بــه ترتیــب از روی اطالعــات نقشــه بــرای آنهــا بخوانیــد.

نمیتوانیــــم از مــــرز هیــچ کشــــوری عبــــور کنیــــم .همانطــور کــه میدانیــد در ایــن ســفر

کنیــــد کــــه پاســــپورت هویــــت مــــا را نشــــان میدهــــد .مــــا بــــدون داشــــتن پاســــپورت

روی آن نوشــته شــده اســت برویــد و از بچههــا بخواهیــد بــه نقشــه راهنمــا نــگاه کننــد

جنگل آمازون...

🔸

بایــد از کشــورهای مختلفــی عبــور کنیــم .پــس همگــی بــا هــم بــا شــمارش شــما ،یــک
صــدا اعــام میکننــد کــه هویــت آنهــا چیســت؟

🔸در  6کشــور قــاره آمریــکای جنوبــی تقســیم شــده اســت :برزیــل  -ونزوئــا –

مــن ( ...اســم کــودک) شــاهزاده و ســفیر ســرزمین آگاپــه هســتم و در ایــن ســفر

کلمبیــا  -اکــوادور  -پــرو  -بولیــوی

🔸
🔸 🔸محــل زندگــی دلفینهــای صورتــی ،پروانههــای آبــی ،خرسهــای تنبــل ،مارهــا،

مأموریــت دارم کــه محبــت کنــم ،محبتــی کــه تلخیهــا را از خــود دور میکنــد.

🔸بیش از  20درصد از اکسیژن جهان را تأمین میکند.

شروع مأموریت ( 12دقیقه)

تمســاحها ،انــواع میمونهــا ،قورباغههــای ســمی و جگــوار اســت.

🔸
🔸 🔸دارای بلندترین رود دنیا با طول  6400کیلومتر است.
🔸 🔸بیش از  1800نوع پرنده شناخته شده در آن زندگی میکنند.
🔸 🔸بزرگتریــن جنــگل بارانــی جهــان اســت بــا انــواع بســیاری از درختــان کمیــاب قــد

درختــان ســمی را شناســایی کــرده ،تعــداد ایــن درختــان را یادداشــت کننــد.

هدف سفر ( ۵دقیقه)

تقسیمبندی گروهها:

بــه بچههــا توضیــح دهیــد همانطــور کــه متوجــه شــدیم در ایــن جنــگل درختــان زیــادی

گروه دوم :منطقه ( 2کشور ونزوئال) و منطقه ( 4کشور اکوادور)

🔸خانه بیش از  5000نوع ماهی شناخته شده در جهان است.

بچههــا را براســاس تعــداد آنهــا بــه  3گــروه تقســیمبندی کنیــد .هــر کــدام از ایــن
گروههــا موظفانــد در زمــان مشــخص کــه  2دقیقــه اســت بــه مناطــق خــود رفتــه،

(خیلی مهم است که این زمان را نگه دارید تا هیجان بازی حفظ شود)

بلنــد بــا برگهــای پهــن.

گروه اول :منطقه ( 1کشور برزیل) و منطقه ( 6کشور بولیوی)
گروه سوم :منطقه ( 3کشور کلمبیا) و منطقه ( 5کشور پرو)

وجــود دارنــد کــه قســمت زیــادی از اکســیژن مــورد نیــاز جهــان را تولیــد میکننــد .امــا در

بیــن ایــن درختــان مفیــد ،متأســفانه درختــان ســمیای شــروع بــه رشــد کردهانــد .ایــن

(بــا توجــه بــه تعــداد اعضــای کالستــان میتوانیــد بچههــا را بــر حســب مناطــق

درختــان ســمی آب رودخانــه را تلــخ کــرده ،ریشــه بقیــه درختانــی کــه مفیــد هســتند را

مشــخص شــده بــر روی نقشــه تقســیمبندی کنیــد و در صورتــی کــه تعــداد بچههــای

از بیــن میبرنــد ،حیوانــات را بیمــار میکننــد و بــه ایــن ترتیــب محیــط زیســت جنــگل

کالستــان کــم هســتند ،میتوانیــد همگــی بــا هــم تمــام مناطــق را جســت و جــو کنیــد.

آمــازون را بــه خطــر میاندازنــد.

از بچههــا بپرســید بــه نظــر آنهــا مأموریــت امــروز مــا در ایــن جنــگل چیســت و چــه

همچنیــن شــما را تشــویق میکنیــم کــه خودتــان و همکارانتــان هــم در ایــن مســابقه

بعــد از جــواب بچههــا بــه آنهــا توضیــح دهیــد کــه مــا بــه عنــوان ســفیران آگاپــه بایــد

مســابقه شــرکت کننــد).

مســمومیت میشــود را قطــع کــرده و دور بیاندازیــم.

کنــد( .در صورتــی کــه جلســات شــما حضــوری و در کانــون شــادی برگــزار میشــود

شــرکت کنیــد .البتــه اگــر تعــداد بچههــا زیــاد اســت بگذاریــد خــود بچههــا فقــط در ایــن

کاری از دســت مــا بــه عنــوان ســفیران آگاپــه بــر میآیــد؟

بعــد از اتمــام  2دقیقــه ســرگروه هــر گــروه تعــداد درختــان ســمی مناطــق خــود را اعــام

بــه ایــن مناطــق برویــم ،درختــان ســمی را پیــدا کنیــم و آن چیــزی کــه باعــث تلخــی و
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بچههــا بــه ســالن اصلــی بازگردنــد .در صورتــی کــه جلســه شــما مجــازی برگــزار میشــود

قلبمــان میشــود را نیــز بشناســیم .در مرحلــه اول ،کاغــذ اطالعــات بــه مــا کمــک

گروه اول:

مضــر هســتند .بــرای شــناخت چیزهایــی کــه باعــث تلخــی قلبمــان میشــوند نیــز

و بچههــا را بــه اتاقهــای دیگــر فرســتادهاید بــه صفح ـهی اصلــی بازگردنــد)

کــرد تــا ایــن درختــان را بشناســیم ،عکسشــان را دیدیــم و فهمیدیــم کــه ایــن درختــان

منطقه ( 1کشور برزیل) 7 :درخت سمی

کتابمقــدس بهتریــن راهنماســت .در کتــاب افسســیان  31 :4میخوانیــم کــه

منطقه ( 6کشور بولیوی) 3 :درخت سمی

تلخیهــای قلــب مــا میتوانــد خشــم و عصبانیــت مــا نســبت بــه دوســتانمان یــا

تعداد کل درختان سمی این دو منطقه 10 :درخت سمی

ناراحتــی از خواهــر و برادرمــان و  ...باشــد.

منطقه ( 2کشور ونزوئال) 3 :درخت سمی

دوم بــه ســراغ نقشــه رفتیــم تــا بــر روی نقشــه درختــان ســمی را پیــدا کنیــم ،االن هــم

گروه دوم:

مرحلــه بعــدی ،پیــدا کــردن آن تلخیهــا هســت .همانطــور کــه در بــازی در مرحلــه

منطقه ( 4کشور اکوادور) 5 :درخت سمی

میخواهیــم بــه ســراغ قلبمــان برویــم و در درون قلبمــان جســتجو کنیــم ببینیــم

تعداد کل درختان سمی این دو منطقه 8 :درخت سمی

آیــا چیــزی باعــث تلخــی شــده اســت یــا نــه.

منطقه ( 3کشور کلمبیا) 3 :درخت سمی

آگاه اســت ،همانطــور کــه معلــم از لیســت و تعــداد درختــان ســمی بــر روی نقشــه خبــر

تعداد کل درختان سمی این دو منطقه 9 :درخت سمی

ســراغ درختــان ســمی برونــد و آنهــا را پیــدا کننــد ،خــدا هــم میخواهــد مــا خودمــان

گروه سوم:

بــه بچههــا بگوییــد کــه بــه یــاد داشــته باشــند خداونــد از لیســت تلخیهــای درون مــا

منطقه ( 5کشور پرو) 6 :درخت سمی

داشــت .امــا همانطــور کــه معلــم چیــزی بــه بچههــا نگفــت و خواســت خودشــون بــه
بــه ســراغ قلبمــان برویــم و در درون قلبمــان جســتجو کنیــم کــه آیــا چیــزی کــه

(بــه بچههــا یــادآوری کنیــد کــه در ایــن زمــان مشــخص شــده فقــط درختــان منطقــه گــروه خــود

باعــث تلخــی میشــود میتوانیــم پیــدا کنیــم یــا نــه.

را پیــدا کننــد و بعــد از جلســه فرصــت دارنــد درختــان ســمی مناطــق دیگــر را هــم پیــدا کننــد)

بــه بچههــا زمــان دهیــد تــا اگــر درون قلبشــان تلخ ـیای پیــدا کردنــد بــرای آن دعــا
کننــد و آن را از قلــب خــود دور کننــد ،اگــر تلخــی در قلبشــان پیــدا نکردنــد از خــدا

نتیجهگیری و کاربرد (  ۱۰دقیقه)

ســپاسگزاری کــرده و از او بخواهنــد تــا در آینــده اگــر تلخ ـیای وارد قلبشــان شــد
بتواننــد آن را از خــود دور کننــد.

بــه بچههــا توضیــح دهیــد کــه در ایــن بــازی فهمیدیــم کــه در جنــگل آمــازون متأســفانه
درختانــی ســمی و تلــخ شــدهاند کــه باعــث نابــودی محیــط زیســت آن منطقــه

(زمــان مشــخص شــده بــرای تعمــق و ســکوت جهــت شناســایی تلخــی قلبمــان  2دقیقــه اســت).

میشــوند .در کتابمقــدس هــم میخوانیــم کــه درون مــا هــم میتوانــد مثــل جنــگل

پروژه

آمــازون تلــخ شــود.

از بچههــا بخواهیــد کــه چنــد دقیقــه فکــر کننــد و بگوینــد کــه چــه چیزهایــی مثــل
درختــان ســمی کــه جنــگل آمــازون را تلــخ میکننــد ،باعــث تلخــی قلــب مــا میشــوند؟

بــه بچههــا بگوییــد کــه در ایــن هفتــه با کمک والدین خود شــخصی را در کتابمقدس

بعــد از پاس ـخهای بچههــا ،بــه آنهــا بگوییــد کــه خیلــی مهــم اســت کــه همانطــور کــه

پیــدا کننــد کــه قلبــش تلــخ شــد ولی اجازه نــداد تلخی در قلب او باقی بماند.

در مرحلــه اول بــازی امــروز درختــان ســمی را شــناختیم ،چیزهایــی کــه باعــث تلخــی
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