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آیات کلیدی: افسسیان 4: 32-31

ــا ایــن بخشــش  هــدف: بچه هــا در ایــن جلســه می آموزنــد کــه یکدیگــر را ببخشــند و ب
یکدیگــر 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 نهم / بخش اول 
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سخنی با معلم:

در ایــن درس بچه هــا یــاد می گیرنــد کــه همانطــور کــه پــدر و مادرهــا اشــتباهات مــا را 
می بخشــند مــا هــم بایــد اشــتباهات خواهــر و بــرادر و یــا دوســتان مان را ببخشــیم و در 

ایــن زمینــه از بزرگترهــای خــود الگــو بگیریــم.
در ایــن جلســه روبــاه نارنجــی مهمــان کانــون شــادی شــما خواهــد بــود. مقدمــه و تعلیــم 
ایــن درس در واقــع مصاحبــه ای بیــن معلــم و روبــاه اســت. خردســاالن تعالیــم را خیلــی 
بهتــر از طریــق داســتان می آموزنــد. همانگونــه کــه شــنیدن شــهادت زندگــی بســیار 
تأثیرگــذار اســت، داســتان روبــاه بــه صــورت نمادیــن شــهادتی اســت از تجربــه بخشــش 

و محبــت بیــن دوســتان و خانــواده. 
بــرای ســاختن ایــن روبــاه نارنجــی می توانیــد از لینک هــای زیــر الگــو بگیریــد. توجــه 
ــا ابتــکار خــود  ــد ب ــده اســت و شــما می توانی ــن الگوهــا فقــط یــک ای داشــته باشــید ای

روبــاه نارنجــی دیگــری درســت کنیــد.
)خیلی مهم است بعد از ساخت روباه روی صورت او چسب زخم بچسبانید(

لینک های ساخت عروسک روباه:
ایده 1	 
ایده 2	 

مقدمه )3 دقیقه(

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

از بچه هــا بپرســید در چنــد هفتــه گذشــته چــه کســانی مهمــان کانــون شــادی شــما 
بودنــد؟ )قوری قــوری، مــوری و بــوری، خورشــید خانــم(

به نظر آن ها مهمان این هفته کانون شادی ما چه کسی است؟
بعــد از جــواب بچه هــا، مهمــان ایــن هفتــه کــه روباهــی بــه نــام »نارنجــی« اســت را 

ــد. دعــوت کنی

نارنجی به کاس می آید و به بچه ها سام می کند.
از بچه هــا بخواهیــد نقاشــی ای کــه هفتــه گذشــته از تیغ تیغــی کشــیده اند را بــه نارنجــی 
نشــان دهنــد. از یــک یــا دو نفــر از بچه هــا بخواهیــد داســتان تیغ تیغــی را بــه صــورت 

خاصــه بــرای نارنجــی تعریــف کننــد.
)در صورتی که بچه ها نتوانستند داستان تیغ تیغی را تعریف کنند، نارنجی می تواند با دیدن عکس 
تیغ تیغی هیجان زده شود و به بچه ها بگوید که تیغ تیغی را می شناسد و به صورت خالصه داستان 

رابطه خودش با تیغ تیغی را تعریف کند.(

تعلیم )10-15 دقیقه(

داستان زیر مصاحبه ای بین معلم و نارنجی خواهد بود.
نارنجی: این که تیغ تیغی خودمونه.
معلم: تو تیغ تیغی رو می شناسی؟

نارنجی: می شناسم؟ تیغ تیغی و قوری قوری دوستای جون جونی منن. 
معلم: بچه ها جون جونی یعنی خیلی نزدیک. 

نارنجــی: آره خیلــی خیلــی خیلــی نزدیــک، امــا یــک بــار خیلــی خیلــی خیلــی دور شــد. 
)نارنجــی بــا جملــه اش خنــده اش می گیــرد(

معلم: جدی؟ چرا؟ 
نارنجی: داستانش خیلی طوالنیه.

ــم خاطــره ات رو بشــنویم. مــا از داســتان های  ــداره. مــا دوســت داری ــم: اشــکال ن معل
ــم.  ــاد بگیری ــم ی همدیگــه خیلــی چیزهــا می تونی

نارنجــی: خــوب وقتــی راجــع بــه تیغ تیغــی صحبــت می کردیــن یــاد یــه روزی افتــادم کــه 
مــن و تیغ تیغــی داشــتیم بــازی می کردیــم. مــن اون روز خواســتم بــا تیغ تیغــی شــوخی 
کنــم تــا همــه بــا هــم بخندیــم. پــس تــا ســرش پاییــن بــود، زودی توپــش رو برداشــتم و 
دویــدم تــا تیغ تیغــی هــم دنبــال مــن بــدوه و باهــم بــازی کنیــم. ولــی تیغ تیغــی از دســت 
مــن خیلــی خیلــی خیلــی عصبانــی شــد و بجــای اینکــه دنبالــم بــدوه چنــد تــا تیــغ بــه 

طــرف مــن پرتــاب کــرد. 
معلــم: آخــی. آره. منــم یادمــه کــه هفتــه گذشــته تــوی داســتان تیغ تیغــی شــنیدیم کــه 

https://www.youtube.com/watch?v=vSspq8YRXIM
https://www.youtube.com/watch?v=vSspq8YRXIM
https://www.youtube.com/watch?v=uh2onnFMQcE
https://www.youtube.com/watch?v=uh2onnFMQcE
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وقتــی عصبانــی می شــد نمی تونســت خــودش رو کنتــرل کنــه و تیغ هــاش رو بــه طــرف 
کســی کــه عصبانــی اش کــرده بــود پرتــاپ می کــرد. 

نارنجــی: تیغ هــاش هــم خیلــی خیلــی خیلــی خیلــی تیــزن. ایــن جــای زخمــی کــه روی 
صــورت منــه بــه خاطــر تیغیــه کــه تیغ تیغــی پرتــاب کــرد. 

معلــم: وای بچه هــا، بایــد همــه مــا خیلــی مواظــب باشــیم و هیــچ وقــت چیــز تیــزی رو 
بــه ســمت هــم پرتــاپ نکنیــم چــون خیلــی خطرناکــه. 

نارنجــی: مــن اون روز خیلــی خیلــی خیلــی گریــه کــردم. آخــه خیلــی خیلــی خیلــی دردم 
اومــده بــود. زودی دویــدم و رفتــم خونــه. بــه خــودم هــم قــول دادم کــه دیگــه هیــچ 
وقــت بــا تیغ تیغــی حــرف نزنــم. وقتــی رســیدم خونــه مامانــم دیــد کــه صورتــم زخمــی 
شــده. مامانــم خیلــی خیلــی خیلــی نگــران شــد و از مــن پرســید کــه چــی شــده؟ منــم 
کــه خیلــی خیلــی خیلــی از دســت تیغ تیغــی ناراحــت بــودم بــا عصبانیــت ســر مامانــم 
داد زدم و چــون خیلــی خیلــی خیلــی عصبانــی بــودم اصــاً نفهمیــدم کــه چــی شــد و 
لیــوان روی میــز رو کــه مامانــم خیلــی خیلــی خیلــی دوســتش داشــت رو پــرت کــردم. 

لیــوان هــم جرقــی شکســت. 
 معلم: ای وای حتماً مامانت کلی از دستت عصبانی شد؟ 

 نارنجــی: مامانــم از دســتم ناراحــت شــد امــا ســرم داد نــزد. مامــان بــا آرومــی نگاهــم 
کــرد و ازم خواســت کــه بــا هــم روی مبــل بشــینیم. بعــد رفــت جعبــه کمک هــای اولیــه 
رو آورد و خــودش هــم کنــارم نشســت. اول زخــم روی صورتــم رو چســب زد و بعــدش 
ازم خواســت کــه بــراش تعریــف کنــم کــه چــرا عصبانــی بــودم. منــم همــه چیــز رو بــراش 

تعریــف کــردم. بعــدش هــم هــر دو بــا هــم رفتیــم و لیــوان شکســته رو جمــع کردیــم. 
معلم: آفرین نارنجی و آفرین به مامان نارنجی.

نارنجی: اما داستان من تموم نشده. اولش گفتم که خیلی خیلی خیلی طوالنیه. 
معلم: خوب ما هم داریم خیلی خیلی خیلی گوش می کنیم. 

نارنجی: چند روز بعد تیغ تیغی اومد دمه خونه ما.
معلم: جدی؟

نارنجی: بله، اومد تا ازم معذرت بخواد. 
معلــم: آفریــن تیغ تیغــی. بچه هــا یادتونــه هفتــه گذشــته چطــور تیغ تیغــی متوجــه 

شکســته  رو  دلشــون  کــه  کســایی  از  بــره  کــه  گرفــت  تصمیــم  و  شــد  اشــتباهش 
کنــه؟! معذرت خواهــی 

نارنجــی: آره، اون روز تیغ تیغــی رفــت دم در خونــه همــه دوســتایی کــه از دســتش 
ناراحــت بــودن. اونهــا هــم بخشــیدنش ولــی بــرای مــن خیلــی خیلــی خیلــی ســخت بــود 
کــه ببخشــم. آخــه هنــوز زخــم روی صورتــم خیلــی خیلــی خیلــی خیلــی درد می کــرد.  
بــرای همیــن بــه تیغ تیغــی گفتــم هیــچ وقــت باهــاش بــازی نمی کنــم و اونــم بــا ناراحتــی 

رفــت.
معلم: واقعاً؟ 

نارنجــی: مامانــم از پشــت شیشــه مــن و تیغ تیغــی رو دیــده بــود. پــس وقتــی برگشــتم 
ــود،  ــا تیغ تیغــی دعــوا شــده ب ــه مــن گفــت: نارنجــی یادتــه همــون روزی کــه ب ــه ب خون
عصبانــی بــه خونــه اومــدی ســر مــن داد زدی و حتــی لیــوان مــورد عاقــه منو شکســتی؟ 
مــن همــون روز تــو رو بخشــیدم بــا اینکــه کار خیلــی بــدی کــرده بــودی. خــدا  از مــا 
ــا دوســتای مــا اشــتباهی می کنــن مــا هــم اون هــا رو  ــرادر ی می خــواد وقتــی خواهــر و ب

ببخشــیم و تلخی هــا رو از دلمــون بیــرون کنیــم. 
معلم: آفرین به مامان نارنجی.

نارنجــی: وای خالــه می دونیــن وقتــی مامانــم اینــارو بــه مــن می گفــت فهمیــدم کار 
خیلــی خیلــی خیلــی بــدی کــردم امــا مامــان مهربونــم کار خیلــی خیلــی خیلــی بــد منــو 
بخشــید. همــون لحظــه بــه ایــن فکــر کــردم کــه کار اگــر مامــان می تونــه کار خیلــی خیلی 
خیلــی بــده منــو ببخشــه پــس منــم می تونــم کار خیلــی بــده تیغ تیغــی رو ببخشــم و 

تلخــی ای کــه نســبت بــه اون تــوی دلــم دارم رو از دلــم بیــرون کنــم.
معلم: آفرین به نارنجی. پس باالخره با تیغ تیغی آشتی کردی؟

ــازم دوســتای جون جونــی هســتیم یعنــی خیلــی خیلــی خیلــی  نارنجــی: معلومــه. مــا ب
دوســت هســتیم )نارنجــی می خنــده(
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کاربرد )10 دقیقه(

در ادامــه از نارنجــی بــرای خاطــره جالبــی کــه بــرای کاس تعریــف کــرد تشــکر کنیــد و 
از بچه هــا بپرســید کــه آیــا بــرای آن هــا هــم پیــش آمــاده کــه از دســت کســی ناراحــت 

شــوند. 
ممکــن اســت بعضــی از بچه هــا صحبــت نکننــد و یــا ناراحتــی خــود را بــه خاطــر نیاورنــد 
ولــی بــه آن هــا توضیــح دهیــد کــه ممکــن اســت االن کســی بــه خاطــر مــا نیایــد امــا اگــر 
یــک روز اتفاقــی باعــث ناراحتــی و تلخــی در قلــب آن هــا شــد بــه یــاد داشــته باشــند کــه 

یکدیگــر را ببخشــند زیــرا خــدا نیــز از مــا می خواهــد یکدیگــر را ببخشــیم. 
بــا هــم آیــه افسســیان 4: 31-32 را بخوانیــد و همــراه ایــن ســرود آیــه را بــا حــرکات 

دســت بــه بچه هــا یــاد دهیــد.
لینک سرود و آیه افسسیان 4: 32-31	 

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

او هــم بخشــنده اســت؟ 
جواب: رنگ محبت بخشنده رنگ نارنجی است.

با استفاده از این لینک نقاشی روباه نارنجی را با یکدیگر بکشید.

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

https://www.youtube.com/watch?v=wns5uI0cK54
https://www.youtube.com/watch?v=wns5uI0cK54
https://www.youtube.com/watch?v=VykQOfr2HEE
https://youtu.be/kmsZazNyXUg

