


گروه سنی ۴- ۷ سال 

آیات کلیدی: پیدایش ۱: ۳۱

هــدف: بیاموزیــم کــه فروتنــی یکــی از خصوصیــات محبــت اســت. غــرور و 
از دیگــران دانســتن.  فخرفروشــی یعنــی خــود را باالتــر 

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

درس پنجم 
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مقدمه )۱۰ دقیقه(

واژگان فروتنی و غرور و درک معنای آن برای کودکان زیر ۵ سال بسیار دشوار است. خیلی مهم 
است که والدین و معلمین دقت داشته باشند که فروتنی به این معنا نیست که خودمان را دست کم 

بگیریم، برعکس بایستی نسبت به توانایی هایی که خدا به ما بخشیده آگاه و شکرگزار باشیم اما 
بجای پز دادن با قلبی مهربان که در درس سوم آموختیم از توانایی های مان جهت خدمت و محبت 

کردن به دیگران استفاده کنیم.

از بچه ها بپرسید که تا به حال پروانه ای زیبا را دیده اند؟!  
عکــس مراحــل زندگــی پروانــه را بــه بچه هــا نشــان دهیــد و توضیــح دهیــد کــه چطــور 
تخــم تبدیــل بــه کــرم یــا الرو می شــود و بعــد دور خــودش تــاری بــه نــام پیلــه می بنــدد و 
اینگونــه تبدیــل بــه شــفیره می شــود. شــفیره اینقــدر در پیلــه می مانــد کــه بالــغ شــده، 

از پیلــه بیــرون می آیــد و باالخــره تبدیــل بــه یــک پروانــه بالــدار می شــود. 

تعلیم )۵ دقیقه(

روزی چنــد کــرم در پیله هــای خودشــان بــر روی شــاخه درختــی زندگــی می کردنــد، تــا 
اینکــه فصــل ســرد زمســتان تمــام شــد و فصــل بهــار آغــاز شــد. درخت هــا پــر از شــکوفه 

شدند. 
دیگــه وقتــش رســیده بــود کــه پیله هــا بــاز شــوند و از هــر کــدام از پیله هــا پروانــه ای 
زیبــا بیــرون بیــاد. وای بچه هــا نمی دونیــن کــه پروانه هــای رنگارنگــی از پیله هــا بیــرون 
اومــدن. بال هــای پروانه هــا قرمــز و صورتــی و ســبز و بنفــش بــود. امــا در بیــن ایــن 
بــود. پروانه هــای دیگــه  بــود کــه بال هــاش قهــوه ای و مشــکی  پروانه هــا یکــی هــم 
ــه رنــگ  ــد و ب ــال قهــوه ای - مشــکی رو دیــدن دورش جمــع شــده بودن ــه ب وقتــی پروان
بال هاشــون پــز می دادنــد، اونهــا بــه پروانــه بــال قهــوه ای- مشــکی می گفتــن: واه، واه 

چــه بالــی، چــه رنگــی... نــگاه بــال مــا کــن، ببیــن چــه خــوش آب و رنگیــم...
 پروانــه بــال قهــوه ای- مشــکی خیلــی غمگیــن بــود. اون خیلــی احســاس تنهایــی می کرد 
چــون پروانه هــای رنگــی باهــاش بــازی نمی کــردن و اونــو بــا خودشــون بــه پــرواز بــر روی 

دشــت سرســبز نمی بــردن. 
در بیــن پروانه هــای رنگــی، یــک پروانــه بنفــش بــود کــه خیلــی قلبــش مهربــون بــود. او 
خیلــی دلــش بــرای پروانــه قهــوه ای- مشــکی می ســوخت بــرای همیــن یــک روز پیــش 
پروانــه قهــوه ای رفــت و بهــش گفــت: دوســت داری بــا هــم بریــم تــوی دشــت پــر از گل 

پــرواز کنیــم؟ 
پروانــه قهــوه ای- مشــکی بــا خجالــت و آرومــی گفــت: آره دوســت دارم امــا مــن مثــل 

تــو خوشــگل نیســتم! 
پروانــه بنفــش بــا فروتنــی و مهربونــی گفــت: کــی می گــه تــو خوشــگل نیســتی؟ تــو هــم 
یــک رنــگ دیگــه از رنگ هایــی هســتی کــه خــدا آفریــده. خــدای خــوب و مهربــون، خالــق 
آســمون و زمیــن کــه همــه مــا رو بــه یــک انــدازه دوســت داره و همــه مــا بــراش بــه یــک 
انــدازه قشــنگ هســتیم. خــدا وقتــی همــه مــا رو خلــق کــرد بــا خوشــحالی نــگاه تــک تــک 

مــا کــرد و گفــت کــه چقــدر همــه مــا نیکــو و عالــی هســتیم. 
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بــا شــنیدن ایــن جمــات لبخنــدی روی لــب پروانــه قهــوه ای- مشــکی نشســت. در 
همیــن فاصلــه پروانــه  بنفــش بال هــاش رو بــاز کــرد و شــروع کــرد بــه پــرواز کــردن تــوی 

آســمان آبــی. 
پروانــه بنفــش: چــرا نشســتی؟! بیــا، بیــا از ایــن بــاال همــه چیزهــای زیبایــی کــه خــدا 

ســاخته رو ببیــن. 
پروانــه قهــوه ای مشــکی هــم بــا خوشــحالی بال هــای قشــنگش رو بــاز کــرد و شــروع کــرد 
بــه پــرواز. در حالــی کــه پروانــه قهــوه ای- مشــکی در زیــر نــور آفتــاب بــال مــی زد بقیــه 
پروانه هــا نگاهــی از پاییــن بهــش انداختــن. بال هــای پروانــه قهــوه ای- مشــکل مثــل 

طــا می درخشــید. 

کاربرد )۱۰ دقیقه(

بچه هــا خــدا هــر یــک از مــا منحصــر بــه فــرد و عالــی ســاخته و همانطــور کــه هفتــه 
پیــش یــاد گرفتیــم، مــا نبایــد نــه بــه هــم حســادت کنیــم و نــه بــه هــم پــز بدیــم بلکــه 
ــی  ــرای اینکــه مــا رو خــاص و عال ــم ب ــی و شــادی هــر روز خــدا رو شــکر کنی ــا مهربون ب

ســاخته اســت. 
چند دقیقه به بچه ها فرصت بدین تا با دعا از خدا شکرگزاری کنند. 

جعبه مدادرنگی محبت
بعــد از دعــا از بچه هــا بپرســید کــه راســتی آیــا فکــر می کنیــد در جعبــه مدادرنگــی 
محبــت هــم مــا می توانیــم مــدادی را پیــدا کنیــم کــه او هــم مثــل پروانــه تــوی داســتان 

فروتــن اســت؟ 
اجازه دهید بچه ها حدس بزنند. 

پاسخ شما: مدادرنگی فروتن، مدادرنگی بنفش است. 
از بچه ها بخواهید رنگ بنفش را پیدا کنند. 

ــن  ــا مــداد رنگــی فروت ــه بکشــند و آن را ب ــد کــه چطــور یــک پروان ــاد دهی ــه بچه هــا ی ب
)بنفــش( رنگ آمیــزی کننــد.

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

سرود پرستشی محبت محبت ⏺

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

