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آیات کلیدی: دوم پادشاهان ۲: ۲۵-۲۳

هــدف: بچه هــا در ایــن جلســه می آموزنــد کــه رفتــار و گفتــار مــا می توانــد نشــان دهنــده 
محبــت مــا باشــد. ادب و احتــرام واقعــی مــا بایــد از قلــب مــا سرچشــمه بگیــرد.

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

درس ششم بخش دوم 
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توضیحاتی برای معلم

از هفتــه قبــل بــه بچه هــا یــادآوری کنیــد کــه نقاشــی های خــود را کــه بــا مدادرنگــی 
محبــت بــا ادب کشــیده اند را بیاورنــد.

همچنین وسایلی هم برای شرکت در این جلسه الزم است:
دختر هــا: کِــش بــه انــدازه دور ســر. )اگــر والدیــن هــم در جلســه شــرکت می کننــد، 

ــد(  ــز کــش بیاورن ــدازه دور ســر خــود نی ــه ان تشــویق کنیــد کــه مادرهــا هــم ب
ــد،  ــن هــم در جلســه شــرکت می کنن ــدازه دور گــردن. )اگــر والدی ــه ان پســرها: کـِـش ب

تشــویق کنیــد کــه پدرهــا هــم بــه انــدازه دور گــردن خــود نیــز کــش بیاورنــد(

مقدمه )۱۰ دقیقه(

در شــروع کاس بعــد از ســام و احوالپرســی بــا بچه هــا، مــوری و بــوری کــه مهمانــان 
هفتــه گذشــته هــم بودنــد بــه کاس آمــده و بــا بچه هــا ســام و احوالپرســی کننــد.

از بچه هــا بخواهیــد کــه نقاشــی هایی کــه در هفتــه گذشــته کشــیده اند را بــه نوبــت 
بــه همــه نشــان بدهنــد و هــر کــس چنــد جملــه راجــع بــه نقاشــی خــود صحبــت کنــد.
بــوری و مــوری بــا احتــرام و ادب از نقاشــی بچه هــا تعریــف کــرده و آنهــا را تشــویق 

کننــد.
از بچه ها راجع به اتفاقات هفته گذشته سوال کنید.

 بــوری در ادامــه خطــاب بــه بچه هــا می گویــد: در هفتــه ای کــه گذشــت خیلــی بــه 
کارهــای بــد خودفکــر کــرده و پشــیمان شــده اســت. او می دانــد کــه مســخره کــردن 
دیگــران اصــا کار درســتی نیســت و تصمیــم گرفتــه اســت از ایــن بــه بعــد بــا محبــت و 

احتــرام بــا دیگــران رفتــار کنــد. 

تعلیم )۵ دقیقه(

معلــم بــوری را تشــویق می کنــد و می گویــد: آفریــن بــوری جــان کــه متوجــه شــدی 

نبایــد دیگــران را مســخره کنــی و خــدا هــم همیــن را از مــا می خواهــد. همانطــور کــه هفتــه 
گذشــته یــاد گرفتیــم بایــد بــا ادب، احتــرام و بــا محبــت بــا دیگــران رفتــار کنیــم.

مــوری بعــد از صحبــت معلــم می گویــد کــه می گویــد کــه یــاد یــک داســتانی از کتــاب 
مقــدس افتــاده اســت و از معلــم می پرســد کــه آیــا او داســتان الیشــع را بلــد اســت؟
معلــم جــواب می دهــد بلــه، بچه هــا باهــم بــه اتــاق تلویزیــون برویــم و داســتان الیشــع را 

ببینیم.
لینــک ویدیــو داســتان الیشــع: )ویدیــو را از اول تــا دقیقــه ۵ و ۱۵ ثانیــه نــگاه کنیــد  ⏺

کــه داســتان الیشــع تمــام می شــود(

کاربرد )۱۰ دقیقه(

بعــد از دیــدن ویدیــو بــوری احســاس نگرانــی می کنــد از اینکــه بــه دلیــل مســخره کــردن 
دیگــران خــدا او را تنبیــه کنــد.

معلــم در ادامــه توضیــح می دهــد کــه خــدای مــا خــدای بخشــنده و بــا محبــت ا ســت. 
اگــر مــا متوجــه کار اشــتباه خــود بشــویم، بعــد معذرت خواهــی بکنیــم اول از خــدا کــه 
دل او را شکســتیم و بعــد از کســی کــه او را مســخره کردیــم، خــدا هــم مــا را می بخشــد.

موری و بوری با هم خوشحال می شوند و یکدیگر را بغل می کنند.

جعبه مدادرنگی محبت
بــه بچه هــا توضیــح دهیــد کــه هفتــه گذشــته و امــروز بــا هــم در مــورد محبــت بــا ادب 
یــاد گرفتیــم، آیــا بــه یــاد  دارنــد کــدام مدادرنگــی، مدادرنگــیِ محبــت بــا ادب اســت؟

اجازه دهید بچه ها پاسخ دهند.
پاسخ شما: رنگ مشکی است. 

بــرای  بــوری می گوینــد: رنــگ مشــکی مثــل پاپیون هــای مــا کــه  در ادامــه مــوری و 
بودیــم. زده  مهمانــی 

معلــم بــه بچه هــا توضیــح دهــد کــه اکثــر پســرها و مــردان وقتــی بــه مهمانــی می رونــد 
روی پیراهــن خــود پاپیــون می زننــد و یــا دخترهــا و خانم هــا پاپیــون بــه موهــای خــود 

می زننــد.

https://youtu.be/Ie7NY7KYVlE
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ــا ادب  ــا مــداد رنگــی ب ــد ب ــد. از آنهــا بخواهی ــون را نشــان دهی ــر پاپی ــه بچه هــا تصوی ب
)مشــکی( یــک کاغــذ ســفید را رنــگ آمیــزی کننــد و با اســتفاده از ویدیو زیــر پاپیون های 

خــود را درســت کننــد.
ویدیو ساخت پاپیون ⏺

بعــد از اتمــام کاردســتی از آنهــا بخواهیــد بــا کمــک بــه دو طــرف آن کِــش را وصــل 
کننــد. پســرها آن را ماننــد پاپیــون روی پیراهــن خــود وصــل کــرده و دخترهــا ماننــد 

گل ســر آن را روی موهــای خــود وصــل کننــد.

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

https://youtu.be/pzlC5LEe-zw
https://youtu.be/kmsZazNyXUg

