


گروه سنی ۴- ۷ سال 

آیات کلیدی: لوقا ۱۵: ۱۱- ۳۲

هــدف: بچه هــا در ایــن جلســه می آموزنــد کــه محبــت واقعــی بــا شــادی دیگــران 
شــادی می کنــد و حســادت نمــی ورزد. 

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

درس چهارم 
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مقدمه )۱۰ دقیقه(

از روز قبــل یــک عروســک قورباغــه ســبز رنــگ تهیــه کنیــد. روش هــای متفــاوت ســاخت 
ــد. قورباغــه شــما  ــاد بگیری ــر ی عروســک قورباغــه را می توانیــد از طریــق لینک هــای زی

مهمــان ایــن هفتــه برنامــه اســت. 
ویدیو ۱ ⏺
ویدیو 2 ⏺
ویدیو 3 ⏺

از بچه هــا بپرســید کــه چــه چیزهایــی در طبیعــت می شناســند کــه بــه رنــگ ســبز 
از حیوانــات. اعــم  اســت؟ 

از بچه ها بشنوید و بعد از آنها بپرسید آیا یک قورباغه را از نزدیک دیده اند؟
بــا اســتفاده از جــواب بچه هــا بــه آنهــا بگوییــد کــه بیشــتر قورباغه هــا رنــگ ســبز دارنــد و 
اغلــب در برکه هــا زندگــی می کنــد. امــروز هــم یــک مهمــان ویــژه بــه اســم »قوری قوری« 

داریــم کــه می خواهیــم او را دعــوت کنیــم کــه بیایــد و بــا مــا صحبــت کنــد.
در این لحظه قوری قوری وارد می شود و با بچه ها سالم و احوال پرسی می کند.

از قوری قوری بخواهید خود را معرفی کند.

قوری قوری شش سال دارد.  ⏺
یک خواهر و یک برادر دارد.  ⏺
او هم یکشنبه ها به کانون شادی می رود و دوستان زیادی دارد. ⏺

از قوری قوری راجع به خواهر و برادرش بپرســید، آیا آنها را دوســت دارد و آنها را محبت 
می کند؟

قوری قوری شروع به شهادت دادن راجع به زندگی خود می کند.
 نکات زیر مهم است که در شهادت او باشد:

او خواهر و برادر خود را خیلی دوست دارد. ⏺
قبــالً وقتــی پــدر و یــا مــادر آنهــا بــرای خواهــر و بــرادر او یــک چیــز جدیــد می خریدنــد  ⏺

او ناراحــت می شــد و بــه آنهــا حســادت می کــرد.
تا اینکه یک روز در کانون شادی یک داستان از کتاب مقدس شنید. ⏺
از او بخواهید داستانش را تعریف کند. ⏺

تعلیم )۵ دقیقه(

قوری قوری داستان را خیلی کوتاه برای بچه ها تعریف کند.
هدف این داستان، درک عمق محبت خدا نسبت به تک تک ماست. 

نکاتی که حتماً باید در این داستان به آنها اشاره شود:

۱- دو بــرادر بــه همــراه پــدر خــود در یــک مزرعــه زندگــی می کردنــد. یــک روز بــرادر 
کوچــک تصمیــم گرفــت کــه خانــه پــدر را تــرک کنــد و بــه شــهر دیگــری بــرود. او بــا ایــن 
کارش دل پــدر را شــکوند. امــا بدتــر اینکــه او شــروع کــرد کارهــای بــد کــردن و خیلــی زود 
تــوی دردســر افتــاد.  یــک روز باالخــره تصمیــم گرفــت کــه دوبــاره بــه خانــه پــدری برگــردد.

۲- پدرش از بازگشت او خیلی خوشحال شد و برای او یک جشنی ترتیب داد.
ــی ناراحــت شــد )از  ــد خیل ــه آمــد و دلیــل جشــن را فهمی ــه خان ــر ب ــرادر بزرگت ــی ب ۳- وقت
بچه هــا بخواهیــد خودشــان حــدس بزننــد کــه دلیــل ناراحتــی بــرادر بزرگتــر چه بوده اســت(
۴- پــدرش بــه بــرادر بزرگتــر گفــت کــه آنهــا بایــد بــرای برگشــتن بــرادر کوچکتر خوشــحال 
باشــند و شــادی کننــد، زیــرا هــر دوی آنهــا بــرای پــدر عزیــز هســتند و پــدر هــر دوی آنهــا 

را بــه یــک انــدازه دوســت دارد.
۵- بــرادر بزرگتــر فهمیــد کــه نبایــد هیچوقــت از خوشــحالی بــرادرش ناراحــت شــود و بــه او 

حســادت کنــد، بلکــه بایــد بــا بــرادر خــود شــادی کنــد.

قوری قــوری بــه بچه هــا توضیــح دهــد کــه بعــد از شــنیدن ایــن داســتان او هم تصمیم گرفت 
هیچ وقت به خواهر و برادر خود حســادت نکند و همیشــه با آنها خوشــحالی کند.

https://youtu.be/dDvSZIOGRN8
https://youtu.be/dDvSZIOGRN8
https://www.youtube.com/watch?v=e-mfUBQE3_s
https://www.youtube.com/watch?v=JJuKh-m1CwY
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کاربرد )۱۰ دقیقه(

بعــد از داســتان قوری قــوری توضیــح می دهــد کــه االن بایــد ســریع خــود را بــه برکــه 
برســاند چــون روز تولــد بــرادرش هســت و مامــان و بابــا بــرای بــرادرش تولــد گرفته انــد.

معلم از قوری قوری می پرسد که آیا برای برادرش هدیه ای هم دارد. 
قوری قــوری توضیــح می دهــد کــه قــرار اســت جعبــه مدادرنگــی خــودش را بــه بــرادرش 

هدیــه دهــد. 

)این قسمت ما را به درس هفته قبل نیز لینک می کند.(

معلم و بچه ها با قوری قوری خداحافظی می کنند. 
معلــم بــه بچه هــا توضیــح می دهــد کــه چقــدر مهــم اســت کــه مــا هــم بــا شــادی دیگــران 
شــادی کنیــم و از داشــته های دیگــران خوشــحال باشــیم و حســادت نکنیــم. خــدا همــۀ 
مــا را دوســت دارد و از مــا می خواهــد بــدون حســادت کــردن بــه یکدیگــر، همدیگــر را 

محبــت کنیــم.

جعبه مدادرنگی محبت
ــاد گرفتیــم. راســتی  ــا هــم در مــورد حســادت ی ــه بچه هــا توضیــح دهیــد کــه امــروز ب ب
فکــر می کنیــد در جعبــه مدادرنگــی محبــت هــم مــا می توانیــم مــدادی را پیــدا کنیــم کــه 

او هــم رنــگ بــدون حســادت اســت؟ 
اجازه دهید بچه ها حدس بزنند. 

پاسخ شما: مدادرنگی سبز، مدادرنگی بدون حسادت است. 
از بچه ها بخواهید رنگ سبز را پیدا کنند. 

از بچه ها بپرسید با رنگ سبز چه چیز را می توانند نقاشی بکشند؟ 
پاسخ شما: قورباغه به رنگ سبز است. مثل قوری قوری که مهمان امروز ما بود.

از بچه هــا بخواهیــد نقاشــی یــک قورباغــه ســبز را کنــار برکــه بکشــند. بــرای کشــیدن 
قورباغــه می توانیــد از ایــن لینــک ایــده بگیریــد.

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

خیلی مهم است که وقت بگیرید، برای مثال ساعتی را کوک کنید تا سر دقیقه مورد نظر زنگ بزند. 
به این روش به بچه ها وقت شناسی را یاد می دهیم. به بچه ها از همان ابتدا توضیح دهید که وقتی 

ساعت زنگ زد، همه باید مداد ها را زمین بگذارند و به ترتیب نقاشی شان را به بقیه نشان دهند. 
ممکن است خیلی از بچه ها در این فاصله نقاشی شان را تکمیل نکنند. به بچه ها توضیح دهید 
که بعد از پایان جلسه می توانند در منزل نقاشی شان را تکمیل کنند و هفته آینده آن را به بقیه 

دوستانشان نشان دهند.

از بچه هــا بخواهیــد نقاشــی های کشــیده شــده خــود را بــاال گرفتــه و بــه دوستان شــان 
نشــان دهنــد. بچه هــا را به خاطــر نقاشــی های زیبایــی کــه کشــیده اند تشــویق کنیــد.

https://www.youtube.com/watch?v=DI2a6_5q7CM
https://youtu.be/kmsZazNyXUg

