درس هفتم /بخش اول

گروه سنی  ۷ -۴سال
آیات کلیدی :فیلیپیان ۴ :۲
هــدف :بچههــا در ایــن جلســه میآموزنــد کــه تنهــا بــه فکــر خــود نباشــند و بــا محبــت

بــه نیــاز دیگــران نیــز بیندیشــند.

زمــان  ۳۰ -۲۰ :دقیقــه (از قبــل بــا همکارانتــان تمریــن کنیــد و مطمئــن شــوید کــه

بیشــتر از زمــان جلســه طــول نمیکشــد)

توضیحاتی برای معلم

(اگر در جلسه مجازی حضور دارید ،دقت شود قبل از جلسه کسی که عروسکگردانی میکند آیدی
خود را به خورشید خانم تغییر دهد).

بــر اســاس اول قرنتیــان فصــل  ۱۳آیــه  ،۵مــا بــا محبتــی آشــنا میشــویم کــه نفــع خــود

مصاحبه با خورشید خانم

را نمیجویــد .کالم خــدا مــا را تشــویق میکنــد بــه جــای اینکــه همــواره بــه فکــر خــود

خورشید خانم با خوشحالی با بچهها سالم و احوالپرسی میکند.

باشــیم ،یــاد بگیریــم کــه دگرخــواه شــده و بــه فکــر دیگــران نیــز باشــیم تــا بتوانیــم بــا

مربی سن خورشید خانم را میپرسید.

یکدیگــر در صلــح و ســامتی زندگــی کنیــم و زندگــی گروهــی ســالمی داشــته باشــیم.

خورشــید خانــم بــا بامزگــی از جــواب ایــن ســؤال فــرار میکنــد و موضــوع صحبــت را بــا

درس محبتــی کــه بــه فکــر دیگــران اســت (محبــت غیرخــواه) در دو بخــش و دو جلســه

خنــده و شــادی عــوض میکنــد.

بــه بچههــا تعلیــم داده میشــود.

خورشــید خانــم :خــوب ســن مــن اینقــدر هســت کــه بتونــم کلــی اتفاقــات جالــب و

بخــش اول ،بچههــا بــا مفهــوم محبتــی کــه بــه فکــر دیگــران اســت آشــنا میشــوند و

هیجانانگیــز رو روی زمیــن زیبــا دیــده باشــم .بیاییــن بشــینین تــا یکــی از همیــن

در بخــش دوم بــا اســتفاده از تعلیمــی از کتابمقــدس اهمیــت آن را درک میکننــد.

خاطراتــم رو براتــون تعریــف کنــم.

از هفتــه قبــل بــه بچههــا و خانوادههایشــان اطــاع دهیــد کــه بــرای جلســه آینــده یــک

عــدد ظــرف یکبــار مصــرف کاغــذی و چنــد رنــگ مقــوا بــا خــود بیاورنــد.

(این قصه با بیانی ساده و قابل درک برای کودکان نوشته شده است .کودکان میتوانند با الگو قرار

همچنیــن از هفتــه قبــل کاردســتی خورشــید ســخنگو را آمــاده کنیــد و بــا خــود بــه کالس

دادن این چنین داستانهایی ،حس محبت غیرخواه را نسبت به هم پرورش داده و با کمک هم

بیاوریــد .خورشــید ســخنگو مهمــان جدیــد ایــن هفتــه کانــون شــادی شــما خواهد بود.

⏺

مشکالت همدیگر را حل کرده و در صلح و دوستی در کنار هم زندگی خوبی داشته باشند)

⏺ایده برای ساخت خورشید سخنگو

جونم براتون بگه ،خاطرهای که میخوام براتون تعریف کنم در مورد چهار تا از

مقدمه ( ۱۰دقیقه)

دوستای رنگاوارنگم هست ،منظورم بنفشه خانم ،پروانه خانم ،آقا کاجه و آقا
کالغه که پرهای سیاهی داره.

از بچههــا بپرســید کــه یادشــان میآیــد در هفتههــای گذشــته چــه کســانی مهمــان

یک روز که هوا خیلی گرم بود ،بنفشه خانم خیلی تشنه شده بود .از تشنگی

کانــون شــادی بودهانــد؟

⏺

گلبرگهای بنفشش همه پژمرده شده بودن!

⏺پاسخ شما :قوری قوری ،موری و بوری.

پروانه خانم که داشت توی آسمون آبی بال میزد از باال دید که بنفشه خانم

بــه بچههــا توضیــح دهیــد کــه خبــر خــوب ایــن اســت کــه امــروز هــم یــک مهمــان عزیــز

خیلی حالش خوب نیست .زودی اومد پایین و کنار بنفشه نشست .پروانه خیلی

داریــم .ایــن مهمــان یــک دوســت خوشــگل ،گــرد و قلمبــه ،تــوی آســمانه ،روزهــا بیــرون

نگران بنفشه خانم بود .باید یک کاری برای دوست قشنگش میکرد .پس بال

و ش ـبها پنهانــه.

⏺

زد و بال زد تا قطره آبی پیدا کرد .قطره آب رو گذاشت روی بالش و شروع کرد

⏺جواب درست :خورشید خانم.

به پرواز کردن .اما هنوز یک کم جلو نرفته بود که قطره آب بخار شد و رفت باال.

از خورشید خانم دعوت کنید که به جمع شما اضافه شود.

پروانه که خیلی خسته شده بود ناامید روی درخت کاج نشست.

آقا کاجه و آقا کالغه با هم سخت مشغول صحبت بودن که متوجه پروانه شدن.
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تعلیم ( ۵دقیقه)

آقا کالغه نگاهی به پروانه انداخت و گفت :دوست رنگاوارنگ من چرا نگرانی؟ چرا
پریشانی؟

پروانه دلیل ناراحتیاش را به آقا کاجه و آقا کالغه گفت.

از خورشــید خانــم تشــکر کنیــد .بــه بچههــا توضیــح دهیــد کــه در کتابمقــدس بارهــا

آقا کالغه شروع کرد به قارقار کردن اما آقا کاجه آروم و ساکت به فکر رفت تا

و بارهــا میخوانیــم کــه چطــور مــا بایــد نســبت بــه همدیگــه محبــت داشــته باشــیم.

آقا کالغه و پروانه خانوم با تعجب نگاهش کردن و گفتن :چی رو فهمیدی؟

کتــاب فیلیپیــان  ۴ :۲میخوانیــم :هیــچ یــک از شــما تنهــا بــه فکــر خــود نباشــد بلکــه

آسمون و ببارن تا بنفشه خانم تازه و سرزنده بشه.

کــه مســیح عیســی داشــت ).خــدا از تــک تــک مخلوقاتــش میخواهــد کــه همانطــور

اینکه یک دفعه با صدای بلند گفت :فهمیدم و فهمیدم!

محبتــی کــه فقــط بــه فکــر خــودش نیســت بلکــه بــه فکــر دیگــران هــم هســت .در

آقا کاجه گفت :ما باید از خورشید خانم بخواهیم به ابرها بگه که بیان توی

بــه دیگــران نیــز بیندیشــد( .در ادامــه میخوانیــم :همــان طــرز فکــر را داشــته باشــید

پس آقا کاجه و آقا کالغه و پروانه خانم یک صدا با هم منو صدا کردن :خورشید

همدیگــر را محبــت کننــد کــه عیســای مســیح محبــت کــرد.

خانوم ،خورشید خانوم...

من که در خواب ناز بودم چشمهام رو باز کردم .اونا هم تند تند ماجرا رو تعریف

کاربرد ( ۵دقیقه)

کردن.

راستش من باید یک تصمیم مهم میگرفتم! میدونین بچهها ،من آسمون آبی رو
خیلی دوست داشتم .از توی آسمون آبی میتونستم دوستام رو ببینم .اما اگر به

از بچههــا بپرســید بــا توجــه بــه داســتان خورشــید خانــم ،امــروز مــا چطــور میتوانیــم

قشنگ رو ببینم.

بعــد از جــواب بچههــا از آنهــا بخواهیــد ماننــد هفتــه گذشــته دســتان یکدیگــر را بــه

ابرها میگفتم بیان باید خودم پشتشون قایم میشدم و دیگه نمیتونستم زمین

بــه فکــر دیگــران باشــیم و بــه آنهــا کمــک کنیــم.

پس فکر کردم و فکر کردم تا اینکه تصمیم گرفتم ابرهای گولهای رو صدا کنم.

صــورت ضربــدری بگیرنــد ،دســت راســت خــود را بــه ســمت چــپ آورده و دســت چــپ

ابرهای مهربون هم زودی خودشون رو رسوندند و با خوشحالی قبولکردند که

(در صورتــی کــه جلســه اینترنتــی برگــزار میشــود ،از بچههــا بخواهیــد دســت دوســت

با اینکه من پشت ابرها بودم و نمیتونستم دوستام رو ببینم اما میتونستم

کنــار یکدیگــر هســتند).

آخه بچهها ،شادی بنفشه خانم خیلی برام مهمتر بود.

خــود را بــه ســمت راســت بیاورنــد و دســت دوســتان خــود را بگیرنــد

برای کمک به بنفشه خانم در جنگل ببارن.

خــود را کــه در تصویــر کناریشــان اســت بــه صــورت ضربــدری بگیرنــد و تصــور کننــد

صدای شادی و خوشحالی آقا کاجه ،آقا کالغه و پروانه خانم رو بشنوم که برای

آیــه فیلیپیــان  ۴ :۲را یــک بــار دیگــر بــا هــم بخوانیــد و بــه یکدیگــر و بــه خــدا قــول دهیــد

بنفشه خانم پایکوبی میکردن .بچهها ،اون روز یکی از بهترین روزهای زندگی من

کــه از ایــن پــس بیشــتر بــه فکــر دیگــران باشــیم و بــه آنهــا کمــک کنیــم.

بود .چون همه ما با هم تونستیم با محبتی که به فکر دیگری هست و فقط به
فکر خودش نیست به بنفشه خانم کمک کنیم.

جعبه مدادرنگی محبت

بــه بچههــا توضیــح دهیــد کــه امــروز بــا هــم در مــورد محبتــی کــه بــه فکــر دیگــران اســت
یــاد گرفتیــم .راســتی فکــر میکنیــد در جعبــه مدادرنگــی محبــت هــم مــا میتوانیــم
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مــدادی را پیــدا کنیــم کــه او هــم بــه فکــر دیگــران باشــد؟
اجازه دهید بچهها حدس بزنند.

پاسخ شما :مدادرنگی که به فکر دیگران است ،مدادرنگی زرد است.

از بچهها بخواهید رنگ زرد را پیدا کنند.

از آنهــا بخواهیــد بــا اســتفاده از ظــرف یکبــار مصــرف کاغــذی خــود کاردســتی خورشــید

خانــم را درســت کننــد و بــا مــداد زرد آن را رنــگ کننــد.

⏺

⏺لینک کاردستی خورشید

در پایان مهمانی مهمانان میتوانند باهم خوراکیهایشان را میل کنند.
در این فاصله میتوانید سرود پرستشی « محبت « را پخش کنید.

⏺

⏺سرود پرستشی محبت محبت

پروژه:

از بچههــا بخواهیــد در هفتــه پیــشرو 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 بچههــا بــا هــم کاردســتی را رنــگ کننــد).

⏺

⏺لینک کاردستی

این کاردستی محبت و اتحاد را در جامعه نشان میدهد.
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