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آیات کلیدی: افسسیان ۴: ۲۶

هــدف: بچه هــا در ایــن جلســه می آموزنــد کــه بــا یکدیگــر بــا محبــت، بــا مالیمــت و بــا 
آرامــی رفتــار کننــد و در زمــان عصبانیــت بتواننــد خشــم خــود را کنتــرل کننــد.

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

درس هشتم/ بخش اول 
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مقدمه )۱۰ دقیقه(

از چنــد روز قبــل بــه بچه هــا یــادآوری کنیــد تــا بــه همــراه خــود یــک آینــه جیبــی و یــک 
لیــوان آب بیاورنــد. 

از بچه هــا بپرســید آیــا یــک جوجه تیغــی را دیده انــد. بعــد از پاســخ بچه هــا قصــه زیــر را 
بــه زبــان ســاده بــرای آنهــا تعریــف کنیــد.

»ســال ها پیــش تــوی جنــگل بــزرگ، حیوانــات و گیاهــان بــه خوبــی و خوشــی بــا هــم 
زندگــی می کردنــد. در بیــن حیوانــات جنــگل یــک جوجه تیغــی بــود به نــام »تیغ تیغی«. 
تیــغ تیغــی یــک مشــکل بــزرگ داشــت. هیــچ کــس دوســت نداشــت بــا تیغ تیغــی بــازی 

کنــد. می دانیــد چــرا؟
چــون تیغ تیغــی خیلــی زود عصبانــی می شــد. مثــالً وقتــی تــوی مســابقه بلــوط جمــع 
کــردن، ســنجاب برنــده شــد، تیغ تیغــی زودی عصبانــی  شــد. یــا وقتــی طوطــی داشــت 
یــک زبــان تــازه یــاد می گرفــت و بلنــد بلنــد تمریــن می کــرد، تیغ تیغــی زودی کالفــه 
ــر اینکــه تیغ تیغــی وقتــی عصبانــی می شــد یکــی از  و عصبانــی شــد. امــا از همــه بدت

تیغ هــاش رو بــه ســمت کســی کــه عصبانــی اش کــرده پــرت می کــرد. 
تیغ تیغــی بــا ایــن کارش خیلــی از دوســتانش را از دســت داده بــود و هیچ کــس حاضــر 
نبــود بــا او بــازی کنــد. یــک روز تیغ تیغــی کــه از دســت همــه دوســتانش عصبانــی بــود 
بــه کنــار برکــه رفــت تــا آب بنوشــد. وقتــی خــم شــد کــه آب بخــوره، چهــره خــودش را 
در آب دیــد. تیغ تیغــی تــا حــاال خــودش را ایــن شــکلی ندیــده بــود. ابروهــای تیغ تیغــی 

تــوی هــم رفتــه بــود و چشــم های خوشــگلش کوچیــک شــده بــود.
برکه همیشه آرام از تیغ تیغی پرسید: تیغ تیغی باز چرا عصبانی هستی؟ 

تیغ تیغ جواب داد: همه بی دلیل باهام قهر کردن. 
برکــه بــا آرامــش و در عیــن حــال بــا محبــت پرســید: مطمئنــی کــه بی دلیــل باهــات قهــر 

کردن؟
تیغ تیغی: معلومه. می گن من عصبانیم.

برکه: خوب دلیل عصبانیتت چیه؟
تیغ تیغــی: خــوب وقتــی ســنجاب جرزنــی می کنــه می خــوای مــن عصبانــی نشــم. یــا 

وقتــی طوطــی اصــالً بــه بقیــه احتــرام نمی گــذاره و جنــگل رو گذاشــته روی ســرش بلنــد 
بلنــد حــرف می زنــه و فکــر نمی کنــه ممکنــه یکــی خــواب باشــه می خــوای مــن عصبانــی 

نشــم؟ 
برکــه: خــوب اینهایــی کــه گفتــی درســته و همــه اینهــا می تونــه دلیــل ناراحتــی مــا بشــه. 

اونهــا کار درســتی نکــردن. 
تیغ تیغی: پس دیدی بی دلیل باهام قهر کردن! 

برکــه بــا آرامــش بــاز از تیغ تیغــی می پرســد کــه مطمئــن اســت کــه بی دلیــل دوســتانش 
بــا او قهــر کرده انــد. تیغ تیغــی کــه از دســت برکــه و ســؤالش کالفــه شــده بــود تیغ هــا ش 
را بــاال می بــرد، در همــان حالــت یــک دفعــه تیغ تیغــی تصویــر خــودش را بــاز تــوی برکــه 

می بینــد. 
ــازه متوجــه می شــود کــه چــرا  ــد و او ت ــدش می آی ــی ب ــه خــودش خیل تیغ تیغــی از قیاف
دوســتانش بــا او قهــر کرده انــد. برکــه همیشــه آرام بــا محبــت رو بــه تیغ تیغــی می کنــه 
و می گــه: تــو دالیــل درســتی بــرای عصبانــی شــدن داشــتی، امــا نبایــد می گذاشــتی 
عصبانیتــت باعــث رفتــار خشــن بشــه. تــو بــا پرتــاپ تیغ هــات دوســتانت را آســیب  

رســوندی. 
تیــغ تیغــی کــه از کارش پشــیمان شــده بــود از برکــه پرســید: مــن چطــور می تونــم از 

دل دوســتانم در بیــارم؟ 
برکــه پاســخ داد: اول از همــه بایــد یــاد بگیــری کــه وقتــی عصبانــی می شــوی، همونجــا 
کــه هســتی بایســتی، ســه تــا نفــس بکشــی، آب بنوشــی و اینطــوری آروم بشــی و 
خشــمت رو کنتــرل کنــی. بعــدش هــم مــن مطمئنــم کــه اگــر از دوســتانت معــذرت 

بخواهــی اونهــا هــم تــو رو می بخشــند و باهــات آشــتی می کننــد. 

تعلیم )۵ دقیقه(

از بچه هــا بپرســید کــه آیــا آنهــا هــم تــا بــه حــال موقــع عصبانیــت رفتارهــای خشــن از 
خودشــان نشــان داده انــد؟ )شــاید بعضــی داد می زننــد، برخــی لگــد می زننــد. بعضــی 

کتــک می زننــد...(
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بــا اســتفاده از جــواب بچه هــا بــه آنهــا توضیــح دهیــد کــه عصبانیــت یــک حــس هســت. 
ــی هــم بشــویم. امــا  ــن می شــویم، می توانیــم عصبان همانطــور کــه مــا شــاد یــا غمگی
چیــزی کــه خــدا دوســت نــدارد ایــن اســت کــه موقــع عصبانیــت یــک رفتــار بــد از 
خودمــان نشــان دهیــم. رفتارهــای بــد مــا موقــع عصبانیــت، مثــل پرتــاپ تیغ هــای 
تیغ تیغــی اســت. هیــچ کــس دوســت نــدارد بــا فــرد عصبانــی دوســت باشــد. خــدا از مــا 
ــرل  ــی می شــویم خودمــان را کنت می خواهــد هــر زمــان کــه به خاطــر موضوعــی عصبان
ــا دیگــران صحبــت  ــا مالیمــت و آرامــی ب ــا باعــث ناراحتــی دیگــران نشــویم و ب کنیــم ت

کنیــم. رفتــار آرام مــا یــک نــوع محبــت کــردن بــه دیگــران اســت.

کاربرد )10 دقیقه(

از بچه هــا بخواهیــد آینه هــای جیبــی خــود را روی میــز بگذارنــد. بــه بچه هــا توضیــح 
دهیــد کــه در ایــن بــازی شــما تــا ۳ می شــمارید و بــه محــض شــنیدن عــدد ۳ هــر کــدام 
از بچه هــا بایــد جلــوی آینــه چهــره یــک آدم عصبانــی را تقلیــد کننــد. امــا در عیــن حــال 
بچه هــا بایــد حواس شــان بــه شــما هــم باشــد، چــون بــه محــض اینکــه شــما دســت تان 

را بــاال ببریــد، بچه هــا بایــد ســکوت کننــد و در ســکوت یــک لیــوان آب بنوشــند. 

)مطمئناً نظم کالس در اینجا بر هم خواهد خورد. باید طوری این قسمت را اجرا کنید که در عین حال 
بتوانید با آرامش، کنترل کالس را در دست بگیرید. در ضمن شما با این روش به بچه ها یاد می دهید 

که هر بار که دست شما را باال دیدند یعنی بایستی سکوت کنند. این یک روش عملی برای برقراری 
نظم در کالس است و با تکرار، بچه ها با این قانون آشنا خواهند شد.(

بعــد از بــازی بــا بچه هــا آیــه افسســیان ۴: ۲۶ را تمریــن کنیــد و بــه بچه هــا یــادآوری 
کنیــد کــه خشــم مــا را زشــت می کنــد. پــس خیلــی بهتــر اســت همیشــه بــا آرامــش 

لبخنــد پــر از محبــت بــر لب های مــان داشــته باشــیم. 

جعبه مدادرنگی محبت
بــه بچه هــا توضیــح دهیــد کــه امــروز بــا هــم در مــورد محبتــی یــاد گرفتیــم کــه خشــم 
نمی گیــرد و آرام اســت. راســتی فکــر می کنیــد در جعبــه مدادرنگــی محبــت هــم مــا 

ــم کــه او هــم آرام اســت؟  ــم مــدادی را پیــدا کنی می توانی
اجازه دهید بچه ها حدس بزنند. 

پاسخ شما: مدادرنگی با محبت آرام، مدادرنگی آبی است. 
از بچه ها بخواهید رنگ آبی را پیدا کنند. 

با استفاده از این لینک با یکدیگر نقاشی تیغ تیغی و برکه آبی را بکشید.
در این فاصله می توانید سرود پرستشی »محبت« را پخش کنید.

سرود پرستشی محبت محبت ⏺

پروژه: 
از بچه هــا بخواهیــد در هفتــه پیــش رو کاردســتی زیــر را بــا کمــک خانــواده خــود در 
منــزل درســت کــرده و هفتــه آینــده بــه کالس بیاورنــد )دقــت کنیــد کــه ایــن کاردســتی 

بــدون رنــگ باشــد تــا هفتــه آینــده بچه هــا بــا هــم کاردســتی را رنــگ کننــد(. 
لینک کاردستی ⏺

این کاردستی محبت و اتحاد را در جامعه نشان می دهد. 

https://youtu.be/oPm27Wq9nQk
https://youtu.be/kmsZazNyXUg
https://www.youtube.com/watch?v=kZo68K6vWZ4

