


گروه سنی ۴- ۷ سال 

آیات کلیدی: اول قرنتیان ۱۳: ۶

هــدف: بچه هــا در ایــن جلســه می آموزنــد کــه بــا بی تفــاوت نبــودن و اهمیــت دادن بــه 
وقایــع اطراف شــان، دیگــران را محبــت کننــد.

زمــان :  ۲۰- ۳۰ دقیقــه )از قبــل بــا همکاران تــان تمریــن کنیــد و مطمئــن شــوید کــه 
بیشــتر از زمــان جلســه طــول نمی کشــد(

درس دهم / بخش اول 
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سخنی با معلم:

در ایــن درس خردســاالن معنــی اهمیــت دادن را در قالــب یــک داســتان یــاد می گیرنــد 
و می آموزنــد کــه بایــد بــه محیــط اطــراف خــود توجــه کننــد و بــه آن اهمیــت دهنــد.

در ایــن جلســه ماهــی قرمــز مهمــان کانــون شــادی شــما خواهــد بــود کــه قســمت تعلیــم 
از طریــق او داده خواهــد شــد.

برای ساخت ماهی قرمز می توانید از لینک زیر ایده بگیرید: 
ساخت ماهی قرمز	 

از بچه ها بخواهید تا با لباس قرمز در این جلسه شرکت کنند.

مقدمه )5-7 دقیقه(

از بچه هــا بخواهیــد جعبــه مدادرنگــی خــود را بیاورنــد. از آن هــا بپرســید کــه در جعبــه 
مدادرنگی هــای محبــت کــدام رنــگ باقــی مانــده کــه هنــوز بــا او آشــنا نشــده ایم؟ 

جــواب: مــداد قرمــز.
از بچه هــا بپرســید چــه چیزهایــی در طبیعــت بــه رنــگ قرمــز دیده انــد و یــا می شناســند؟ 

)گل قرمــز، ماهــی قرمز و ...(
بــه بچه هــا توضیــح دهیــد امــروز یــک مهمــان جدیــد بــه کانــون شــادی شــما آمــده، بــه 

نظــر آن هــا او چــه کســی اســت؟
بعــد از جــواب بچه هــا، مهمــان ایــن هفتــه کــه ماهــی قرمــزی بــه نــام »ماهــی گلــی« 

اســت را معرفــی کنیــد.
ماهی گلی به کالس می آید و با بچه ها سالم و احوال پرسی می کند.

در هفتــه گذشــته  کــه  خــوب  اتفــاق  یــک  آ ن هــا  از  کــدام  هــر  بخواهیــد  بچه هــا  از 
کننــد. تعریــف  کالس  بــرای  و  بیاورنــد  یــاد  بــه  را  افتــاده  برای شــان 

تعلیم )10-15 دقیقه(

بعــد از ایــن کــه بچه هــا از اتفاقــات خوب شــان تعریــف کردنــد، از ماهــی گلــی نیــز 
بخواهیــد تــا او هــم اتفــاق خوبــی کــه در هفتــه گذشــته برایــش افتــاده را تعریــف کنــد. 
ماهــی گلــی بعــد از فکــر کــردن می گویــد: وااای یــادم اومــد چــه اتفــاق خوبــی افتــاده 
بــووووود... بذاریــن از اول براتــون بگــم. بچه هــا مــن تــوی یــه برکــه ای کــه تــوی یه جنگل 
خوشــگله زندگــی می کنــم. خیلــی دوســتای خوبــی دارم کــه شــما هــم می شناسینشــون 

... اگــه گفتیــن دوســتای مــن کیــن؟ 
جواب بچه ها: قوری قوری، تیغ تیغی، خورشید خانم، پروانه خانم و نارنجی.

ماهــی گلــی: آفریــن بچه هــا درســته. امــا می دونیــن مــن دوســتای دیگــه ای هــم دارم 
کــه خیلــی خوشــگل و بامــزن. اونــا ماهــی قرمــز کوچولوهــا هســتن کــه همیشــه میــان 
بــازی می کنــن. وقتــی می بینــم اونــا آنقــدر  بــاال و پاییــن می پــرن و باهــم  روی آب 
خوشــحال و شــادن منــم خیلــی ذوق می کنــم و خوشــحال می شــم. امــا بچه هــا یــه روز 
دیــدم دیگــه ماهــی کوچولوهــا روی آب نمیــان و اون پاییــن مونــدن، دیــدم اونــا اصــالً 
ــا آنقــدر  ــدم اون خوشــحال نیســتن و نمی خنــدن. منــم خیلــی غصــه خــوردم وقتــی دی
ناراحتــن، بــه خاطــر همیــن رفتــم از یکیشــون پرســیدم: چــرا دیگــه نمی آیــن روی آب و 

بــازی کنیــن؟ چــرا آنقــدر ناراحتیــن؟ 
به خاطــر  کــه  گفــت  کوچولــو  ماهــی  گفــت؟  بهــم  چــی  کوچولــو  ماهــی  می دونیــن 
راحــت  نمی تونــن  دیگــه  ماهــی کوچولو هــا  ریختــن  تــوی آب  مــردم  کــه  زباله هایــی 
بــازی کنــن. بعضی هاشــون کلــی مریــض شــدن. بچه هــا وقتــی شــنیدم ایــن اتفــاق 
افتــاده خیلــی ناراحــت شــدم. مــن بایــد یــک کاری می کــردم. مــن می دونســتم کــه 
نبایــد نســبت بــه ایــن اتفاقــات بــدی کــه بــرای دوســتام می افتــه بی تفــاوت باشــم چــون 
زندگــی دوســتام بــرای منــم مهمــه. پــس فکــر کــردم و فکــر کــردم و فکــر کــردم، تــا ایــن 
ــه  ــرم ب کــه متوجــه شــدم تنهایــی نمی تونــم کاری انجــام بــدم. پــس تصمیــم گرفتــم ب
دوســتای دیگــه ای کــه داشــتم خبــر بــدم تــا اون هــا هــم بــه مــن در تمیــزی ایــن برکــه 
کمــک کننــد. یــه روز کــه تیغ تیغــی اومــده بــود آب بخــوره، از اتفاقاتــی کــه افتــاده 
بــود بــراش تعریــف کــردم و اونــم گفــت کــه میــره بــه نارنجــی و قوری قــوری میگــه 
کــه همــه باهــم بیــان بــه مــن کمــک کنــن. بچه هــا مــن خیلــی خوشــحال شــدم کــه 

https://www.youtube.com/watch?v=DNu44qD197s
https://www.youtube.com/watch?v=uh2onnFMQcE
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دوســتام حاضــر شــدن بــه مــن کمــک کنــن تــا باهــم برکــه رو تمیــز کنیــم و شــادی ماهــی 
ــود. ــرای اون هــا هــم مهــم ب ــزی آب برکــه ب کوچولوهــا و تمی

کاربرد )10 دقیقه(

ماهــی گلــی از بچه هــا بپرســد: بچه هــا بــرای شــما هــم پیــش اومــده کــه ببینیــد یکــی 
از دوســتاتون تــو خطــر افتــاده؟ مثــالً چنــد تــا بچــه دیگــه داشــتن دوســتتون رو اذیــت 

می کــردن، شــما چــه کار کردیــن؟ رفتیــن بــه کســی خبــر بدیــن؟ 
ــات و نظــرات خــود را بــا کالس در  ــد و تجربی اجــازه دهیــد همــه بچه هــا صحبــت کنن

میــان بگذارنــد.
بعــد از جــواب بچه هــا بــه آن هــا توضیــح دهیــد کــه خــدا از مــا می خواهــد بــه محیــط 
اطــراف خــود و بــه کســانی کــه در اطــراف مــا هســتند اهمیــت دهیــم و بــه ســادگی از 
کنــار آن هــا عبــور نکنیــم. بــا شــادی دیگــران مــا هــم شــاد باشــیم و بــه مشــکالت و 
ناراحتــی دیگــران اهمیــت بدهیــم )بــر اســاس اول قرنتیــان ۱۳: ۶(. مــا بــا اهمیــت دادن 
بــه دیگــران در واقــع آن هــا را محبــت می کنیــم، محبتــی کــه بی تفــاوت نیســت، ماننــد 
ماهــی گلــی کــه نســبت بــه آب برکــه و ماهــی کوچولوهــا بی تفــاوت نبــود و بــرای کمــک 

بــه آن هــا کاری را انجــام داد.
از ماهی گلی برای شرکت در این جلسه تشکر کنید.

جعبه مدادرنگی محبت
بــه بچه هــا توضیــح دهیــد کــه امــروز بــا هــم در مــورد بی تفــاوت نبــودن یــاد گرفتیــم. 
راســتی فکــر می کنیــد در جعبــه مدادرنگــی محبــت هــم مــا می توانیــم مــدادی را پیــدا 

کنیــم کــه او هــم نســبت بــه دیگــران و اتفاقــات اطرافــش بی تفــاوت نیســت؟ 
جواب: مدادرنگی قرمز، مانند رنگ ماهی گلی.

با استفاده از لینک زیر نقاشی ماهی قرمز را بکشید.
نقاشی ماهی قرمز	 

در این فاصله می توانید سرود پرستشی »محبت« را پخش کنید.
سرود پرستشی محبت محبت ⏺

https://www.youtube.com/watch?v=198Ssk9da6U
https://youtu.be/kmsZazNyXUg

