


گروه سنی ۴- ۷ سال 

ــد و از مــا  ــدان خــدای محبــت هســتیم، او مــا را عاشــقانه هــر روز محبــت می کن هــدف: مــا فرزن
می خواهــد مــا هــم مثــل اون محبــت کنیــم. محبــت رنگ هــای مختلفــی دارد و بــا ایــن رنگ هــا 

زندگــی مــا زیبــا می شــود.

آیات کلیدی: اول یوحنا ۴: ۷ و ۱۹

زمان ۲۰- ۳۰ دقیقه 
)از قبل با همکاران تان تمرین کنید و مطمئن شوید که بیشتر از زمان جلسه طول نمی کشد(
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مقدمه:

از هفته قبل برای هر بچه جعبه مداد رنگی ۱۲ تایی تهیه کنید. 
دقت کنید در این جعبه این رنگ ها حتماً موجود باشد: 

مشکی  ⏺
قهوه ای ⏺
سبز )معموالً در جعبه ها دو عدد رنگ سبز می باشد( ⏺
آبی ⏺
بنفش ⏺
قرمز ⏺
زرد ⏺
نارنجی ⏺
صورتی ⏺

جعبــه را کادوپیــچ کنیــد و بــرای بچه هــا بفرســتید. از بچه هــا بخواهیــد کــه هدایــا را 
بــاز نکننــد تــا روزی کــه همــه بــا هــم جمــع می شــویم. )در صورتــی کــه جلســات شــما 
حضــوری برگــزار می شــود، می توانیــد هدایــا را بــه کالس آورده و در همــان ابتــدای 

جلســه بــه بچه هــا بدهیــد.(
در ابتــدای جلســه از بچه هــا بخواهیــد هدایــای خــود را بــاز کننــد. بــه بچه هــا توضیــح 
دهیــد کــه هدیــه آنهــا یــک جعبــه مدادرنگــی عــادی نیســت. اســم ایــن جعبــه، جعبــه 
مدادرنگی هــای محبــت اســت. ایــن یــک جعبــه خــاص هســت. و قــرار اســت االن 
بــرای اولیــن بــار بــا ایــن مدادرنگی هــا چنــد دقیقــه یــک نقاشــی قشــنگ بکشــیم. 
در ایــن نقاشــی بچه هــا بایــد از همــه مداد هــا اســتفاده کننــد. ) خــود شــما نیــز بــا 

مدادرنگی هــای خودتــان یــک نقاشــی بکشــید.(
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 

االن می توانند به بقیه بگویند که چه نقاشی ای دارند می کشند و بعد از پایان جلسه می توانند در 
منزل نقاشی شان را تکمیل کنند و هفته آینده آن را به بقیه دوستانشان نشان دهند.

نقاشی

از بچه هــا بخواهیــد نقاشــی های کشــیده شــده خــود را بــاال گرفتــه و بــه دوستان شــان 
نشــان دهنــد. هــر کــس چنــد دقیقــه وقــت دارد تــا در مــورد نقاشــی اش توضیــح دهــد.

)هر نقاشی، داستانی است که کودک در ذهن خود آن را می پروراند. کودک با نقاشی کشیدن، 
خالقیتش پرورش می یابد.(

از بچه هــا بپرســید کــه نقاشی شــان بــا رنگ هــای مختلــف زیباتــر اســت یــا تنهــا بــا یــک 
ــه آنهــا توضیــح دهیــد کــه رنگ هــای مختلــف  ــا اســتفاده از جــواب بچه هــا، ب رنــگ؟ ب

اســت کــه نقاشــی، اســباب بازی، خانــه،  دنیــا و زندگــی مــا را زیباتــر می کنــد. 

https://youtu.be/kmsZazNyXUg


4

تعلیم

بــه بچه هــا یــادآوری کنیــد کــه خــدا از مــا می خواهــد مثــل خــودش محبــت کنیــم، یــک 
محبــت رنگــی. از بچه هــا بپرســید کــه مــا چــه کســایی را می توانیــم محبــت کنیــم؟

از بچه هــا بخواهیــد چنــد رنگــی کــه در طبیعــت مــدام می بینیــم را نــام ببرنــد. بــرای 
مثــال:
آسمان/ رنگ آبی ⏺
ابرها/ رنگ سفید ⏺
برگ درختان/ رنگ سبز ⏺
خاک زمین/ رنگ قهوه ای ⏺
خورشید/ نارنجی یا زرد.... ⏺

ــق  ــا رو خل ــی خــدا دنی ــد چــون وقت ــی خودشــان را دارن ــن رنگ هــا زیبای هــر کــدام از ای
کــرد گفــت چقــدر همــه چیــز زیباســت. خــدا دنیــا را بــا محبــت و عشــق آفریــد، چــون 

خــودش خــدای عشــق و محبــت اســت. 
ــر از محبــت باشــیم )اول  ــا مــا هــم پ ــر از محبــت، می خواهــد ت ایــن خــدای عاشــق و پ

ــد کــه محبــت هــم رنگــی اســت؟! ــا ۴: ۱۹(. راســتی می دانی یوحن
از بچه ها بخواهید بگویند که به نظر آن در محبت چه رنگی هایی وجود دارد! 

همــه رنگ هایــی کــه بچه هــا نــام بردنــد می توانــد در محبــت باشــد. محبــت رنگ هــا و 
انــواع مختلــف دارد! 

کاربرد

از بچه هــا بپرســید کــه خــدا از مــا می خواهــد تــا مثــل خــودش محبــت کنیــم. یــک 
محبــت رنگــی. امــا شــما فکــر می کنیــد کــه مــا چــه کســایی را بایــد محبــت کنیــم؟ 

از بچه هــا بخواهیــد در طــی هفتــه بــا کمــک مامــان و بابــا یــک لیســت از کســایی کــه 
بایــد بــه آنهــا محبــت کننــد را تهیــه کننــد. 

از قبل به والدین توضیح دهید که خیلی مهم است که با فرزند شان متی ۲۲: ۳۷ و ۳۸ را مطالعه 
کرده و روی این آیات با هم تعمق کنند و بر اساس این آیات لیستی تهیه کنند.

بــه بچه هــا توضیــح دهیــد کــه هــر هفتــه بایــد جعبــه مدادرنگی شــان را ســالم بــا خــود بــه 
کالس بیاورنــد. چــون قــرار اســت هــر هفتــه بــا یکــی از مدادهــای جعبــه مدادرنگی هــای 
محبــت آشــنا بشــویم. از بچه هــا بخواهیــد در طــی هفتــه فکــر کننــد و حــدس بزننــد کــه 

قــرار اســت هفتــه آینــده بــا کــدام یــک از مدادهــا آشــنا شــویم؟ 

در آخــر در صورتــی کــه وقــت داشــته باشــید می توانیــد ســرود محبــت را بــا بچه هــا 
بخوانیــد.


