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آیات کلیدی: اول قرنتیان ۱۳: ۷-۴  

هــدف: بچه هــا در ایــن جلســه می آموزنــد کــه بــا بی تفــاوت نبــودن و اهمیــت دادن بــه 
وقایــع اطراف شــان دیگــران را محبــت کننــد. همچنیــن می آموزنــد کــه جعبــه مدادرنگــی 
هــم  کنــار  در  مدادرنگی هــا  همــه  و  اســت  ناقــص  مــداد  یــک  حتــی  بــدون  محبــت 

نقاشــی های مــا را کامــل می کننــد.

زمــان :  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 دوم
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سخنی با معلم:

بخــش دوم از درس دهــم، آخریــن درس از مجموعــه دروس مدادرنگی هــای محبــت 
خواهــد بــود. ایــن درس یــادآوری درس گذشــته و یــک جمع بنــدی از کل ایــن مجموعــه 

است.
ــایی کــه در ایــن چنــد  ــدام از ایــــن رنگ هــ ــر کــ در ایــن درس بچه هــا می آموزنــد کــه هــ
هفتــه بــا هــم راجــع بــه آنهــا صحبــت کردیــم و نقاشــی کشــیدیم، زیبایــــی خودشــــان را 
دارنــد. خـدا دنیـا را بـا محبـت و عشـق آفریـد، چـون خــودش خــدای عشــق و محبــت 

اســــت و از مــا هــم می خواهــد یکدیگــر را محبــت کنیــم.
یــک  بــا  کــدام  اســاس جعبــه مدادرنگی هــای محبــت، هــر  بــر  از بچه هــا بخواهیــد 
لبــاس  رنگــی در ایــن جلســه شــرکت کننــد و بــرای جشــنی کــه در انتهــای ایــن جلســه 

می گیریــم بــا خــود خوراکــی بیاورنــد.

مقدمه )5 دقیقه(

بــا بچه هــا ســام و احوال پرســی کنیــد. از آن هــا بخواهیــد بــه دوستان شــان نیــز ســام 
کنند.

از چنــد نفــر از بچه هــا بخواهیــد داســتانی کــه هفتــه گذشــته از ماهــی گلــی شــنیدند را 
بــه صــورت خاصــه تعریــف کننــد.

بــه بچه هــا توضیــح دهیــد همانطــور کــه در داســتان شــنیدیم، ماهــی گلــی بــا کمــک 
دوســتانش توانســت برکــه را تمیــز کنــد. ماهــی گلــی بــه تنهایــی قــادر بــه چنیــن 
کاری نبــود و اگــر همگــی دســت بــه دســت هــم نمی دادنــد هیــچ کــس بــه تنهایــی 

نمی توانســت برکــه را تمیــز کنــد.

تعلیم )12-15 دقیقه(

بــه بچه هــا توضیــح دهیــد کــه مــا همیشــه بایــد نســبت بــه اطــراف و اطرافیان مــان 
توجــه داشــته باشــیم و نســبت بــه یکدیگــر بی تفــاوت نباشــیم.

با بچه ها به اتاق تلویزیون بروید و داستان زیر را نگاه کنید.
لینــک ویدیــو »غیــرت« از بــاغ دوســتی و همســایه هــا: )لطفــا توجــه کنیــد بــه دلیــل 
طوالنــی بــودن ویدیــو و داســتان آن، ویدیــو را از دقیقــه ۳.۳۵ ،تــا دقیقــه ۱۵.۴۳ نــگاه 

کنیــد(
ویدیو »غیرت« از باغ دوستی و همسایه ها ⏺

کاربرد )5-7 دقیقه(

و  انــواع محبــت  بــه  راجــع  کــه در چنــد هفتــه گذشــته  بــه بچه هــا توضیــح دهیــد 
گرفتیــم. یــاد  محبــت  مدادرنگی هــای 

یــاد گرفتیــم صبــور باشــیم و حســادت نکنیــم، مهربانــی کنیــم و بــه فکــر یکدیگــر 
بــه  بــا یکدیگــر رفتــار کنیــم و نســبت  بــا احتــرام و فروتنــی  باشــیم، آرام باشــیم و 

نباشــیم. بی تفــاوت  اطراف مــان 
از بچه ها بپرسید آیا بدون حتی یک مداد جعبه مدادرنگی آن ها کامل است؟

بعــد از جــواب بچه هــا بــه آن هــا توضیــح دهیــد کــه قلــب مــا هــم ماننــد جعبــه مدادرنگی 
محبت هــای مختلفــی دارد و همانطــور کــه در جعبــه مدادرنگــی همــه مدادرنگی هــا 
بایــد حضــور داشــته باشــند، در قلــب مــا هــم همــه ایــن محبت هایــی کــه یــاد گرفتیــم 

بایــد باشــند.
خــدا از مــا می خواهــد مــا بــا صبــوری کــردن، بــا مهربونــی کــردن، بــا حســود نبــودن، بــا 
فروتنــی در مقابــل دیگــران، بــا ادب و احترام مــان، بــا آرامی مــان، بــا بخشــیدن دیگــران 
و بــا بی تفــاوت نبــودن نســبت بــه دیگــران، کنــار دوســتان و خانواده مــان زندگــی کنــم 

و اینگونــه آنهــا را محبــت کنیــم.

https://www.youtube.com/watch?v=egA6CC4BHaU&list=PLR8YAgFwRq9fTZBFeRU8uja52ksK5EyFX&index=11
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جعبه مدادرنگی های محبت:
از بچه هــا بپرســید کــه آیــا بــه یــاد دارنــد هــر کــدام از مدادرنگی هایی که در نقاشی شــان 

اســتفاده می کنند چه نوع محبتی داشــتند؟
جــواب: مدادرنگــی قهــوه ای: محبــت صبــور، مدادرنگــی صورتــی: محبــت مهربــان، 
مدادرنگــی ســبز: محبتــی کــه حســادت نمی کنــد، مدادرنگــی بنفــش: محبــت فروتــن، 
مدادرنگــی مشــکی: محبــت بــاادب، مدادرنگــی زرد: محبــت دگرخــواه، مدادرنگــی 
آبــی: محبــت آرام، مدادرنگــی نارنجــی: محبــت بخشــنده، مدادرنگــی قرمــز: محبتــی 

کــه بی تفــاوت نیســت.
بعــد از جــواب بچه هــا از آن هــا بخواهیــد بــا تمــام مدادرنگی هــای موجــود در جعبــه 
مدادرنگی هــای محبــت یــک نقاشــی بــه دلخــواه بکشــند و از همــه آن هــا در ایــن 

نقاشــی اســتفاده کننــد.

بعــد از کشــیدن نقاشــی می توانیــد بــا هــم خوراکی هایــی کــه آورده ایــد را میــل کنیــد و 
جشــنی بــرای تمــام شــدن ایــن مجموعــه بگیریــد.


