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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 :  زمــان ۲۰- ۳۰ دقیقــه )از قبــل بــا همکاران تــان تمریــن کنیــد و مطمئــن شــوید 
کــه بیشــتر از زمــان جلســه طــول نمی کشــد(
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مقدمه )۵ دقیقه(

ــزی را  ــه گذشــته تیغ تیغــی و برکــه آب چــه چی از بچه هــا بپرســید کــه از داســتان هفت
بــه یــاد دارنــد؟

بعــد از جــواب بچه هــا، در مــورد تجربیــات خشــم و آرامــی آنهــا در هفتــه گذشــته 
بپرســید، آیــا توانســته اند در زمــان عصبانیــت خشــم خــود را کنتــرل کننــد؟

 اجازه دهید هر کدام از بچه ها در مورد تجربیات خودشان صحبت کنند.
بچه هایــی کــه توانســتند در هفتــه گذشــته خشــم خــود را کنتــرل کننــد را تشــویق 
کنیــد و از آنهــا بپرســید کــه اگــر نمی توانســتند خشــم خــود را کنتــرل کننــد چــه اتفاقــی 

می افتــاد؟

تعلیم )۱۰  دقیقه(

بیاییــد بــا هــم داســتان پطــرس کــه شــاگرد عیســای مســیح بــود را بشــنویم کــه چطــور 
یــک روز عیســی بــه او یــاد داد کــه چقــدر مهــم اســت کــه خشــم خــودش را کنتــرل کنــد. 

با هم به اتاق تلویزیون بروید و داستان پطرس را نگاه کنید.

)برای عزیزانی که از طریق مجازی کالس را برگزار می کنند، شما می توانید ویدیو را دانلود کرده و از 
طریق زوم برای بچه ها پخش کنید(

لینــک ویدیــو داســتان پطــرس در بــاغ جتســیمانی: ) ویدیــو را از دقیقــه ۱: ۴۹ تــا دقیقــه 
۵: ۱۹ نــگاه کنیــد .(

کاربرد )۵ دقیقه(

بــه بچه هــا توضیــح دهیــد کــه امــروز هــم خــدا از مــا می خواهــد بــا آرامــی و مالیمــت بــا 
دیگــران رفتــار کنیــم. خیلــی مهــم اســت کــه اگــر زمانــی هــم عصبانــی شــدیم مواظــب 

باشــیم کــه رفتــار بــدی انجــام ندهیــم. مــا بایــد ســعی کنیــم کــه عصبانیــت خــود را 
کنتــرل کنیــم و ایــن چیــزی اســت کــه خــدا از مــا می خواهــد.

جعبه مدادرنگی محبت
بــه بچه هــا توضیــح دهیــد کــه هفتــه گذشــته و امــروز بــا هــم در مــورد محبــت آرام یــاد 

گرفتیــم و بــا هــم یــاد گرفتیــم کــه مــداد رنگــی آبــی، مــداد رنگــی محبــت آرام اســت.
از بچه ها بپرسید چه چیز دیگری در طبیعت است که به رنگ آبی است؟

جواب شما: آسمان.
از بچه هــا بخواهیــد آســمان آبــی، دوســتان تیــغ تیغــی و چنــد ماهــی در برکــه را بــه 
نقاشــی هفتــه گذشــته خــود اضافــه کننــد و پــروژه هفتــه گذشــته خــود را بــا اســتفاده از 

مدادرنگی هــای محبــت رنگ آمیــزی کننــد..
در این فاصله می توانید سرود پرستشی »محبت« را پخش کنید.

سرود پرستشی محبت محبت ⏺

https://youtu.be/17F3tXTyHIg
https://youtu.be/kmsZazNyXUg

