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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 )۱۰ دقیقه(

ــا خانواده هــای بچه هــا بــرای تهیــه گلــدان، بیلچــه کوچــک، بــذر، خــاک،  از روز قبــل ب
ســفره  و مقــداری آب هماهنگی هــای الزم را انجــام دهیــد.

از بچه هــا بپرســید کــه آیــا در گذشــته تجربــه کاشــت درخــت و یــا کاشــت گل و گیاهــی 
را داشــته اند؟

از تجربیــات بچه هــا بشــنوید و بــه آنهــا بگوییــد قــرار اســت امــروز بــا هــم بــذری را 
بکاریــم کــه قــرار اســت تبدیــل بــه گیاهــی زیبــا شــود. 

در ابتــدا از بچه هــا بخواهیــد ســفره ای را پهــن کننــد و مراحــل کاشــت یــک بــذر را در 
عمــل و بــا همراهــی خــود بچه هــا تعلیــم دهیــد.

این تجربه عملی به کودک کمک می کند تا از طریق حس المسه با محیط اطراف خود ارتباط برقرار 
 کند. استفاده از حواس پنجگانه بهترین روش برای تعلیم کودکان است. همانطور که بارها نیز به این 

موضوع اشاره کرده ایم، مهم ترین روش های یادگیری، دیداری، شنیداری و لمسی یا عملی است و 
بسیار مهم است تا در صورت امکان از هر سه روش استفاده شود.

روش کاشت بذر: 
۱-  گلدان، بیلچه، خاک و بذر را روی سفره بچینید. 

ــذر را روی آن قــرار  ــه و ب ــدان ریخت ــا اســتفاده از بیلچــه مقــداری خــاک داخــل گل ۲- ب
دهیــد. 

۳- مجدداً روی بذر را خاک بریزید. 
۴- به اندازه نصف لیوان، به بذرتان آب بدهید.

۵- گلدان را در جای مناسب که نور کافی دریافت می کند بگذارید.

از بچه ها برسید که تا به حال چه چیزهایی برای کاشت بذر الزم داشتیم:
۱- خاک

۲- گلدان

۳- آب
۴- نور

فکر می کنید چه چیز دیگری الزم است تا بذر ما تبدیل به یک گیاه شود؟ 
۵- صبر و انتظار هر روزه ما 

بــه بچه هــا توضیــح دهیــد کــه باغبــان زمانــی کــه بــذر یــک درخــت و یــا گیــاه را مــی کارد، 
آن درخــت یــا گیــاه یــک روزه رشــد نمی کنــد. او بایــد مدت هــا بــا صبــر از گیــاه مراقبــت 

کنــد تــا بــه رشــد کامــل برســد. 
از بچه ها بپرسید که به نظر آنها ما چقدر باید منتظر رشد بذرمان باشیم؟ 

جواب ما و بچه ها تخمینی است. ما در تجربه می توانیم بفهمیم که چقدر باید انتظار بکشیم و در 
این تجربه کردن است که معنای صبر را به خوبی می فهمیم.  

از بچه هــا بخواهیــد برونــد و دســتان خــود را بشــویند و بــه کالس بازگردنــد تــا بــا هــم 
یــک داســتان از کتاب مقــدس بشــونیم. 

تعلیم )۵ دقیقه(

دارنــد  کــودکان  کتاب مقــدس  هــم  بچه هــا  اگــر  بگشــاید.  را  کتاب مقدس تــان 
تشویق شــان کنیــد تــا کتاب مقدس شــان را بــاز کننــد. بــه آنهــا کمــک کنیــد تــا داســتان 
ابراهیــم را در کتاب مقــدس پیــدا کننــد. )داســتان ابراهیــم از اولیــن کتاب مقــدس 

آموزشــی مــن، صفحــات ۲۷- ۲۹(

خیلی مهم است که بچه ها از همین سنین بدانند که مرجع داستان هایی که برای شان تعریف 
می کنید، کالم خداست. خدا به ما اجازه داده تا این داستان ها نسل اندر نسل به دست ما برسد تا با 

مطالعه آنها، ما نیز درس زندگی بیاموزیم.
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داســتان را خیلــی کوتــاه بــرای بچه هــا تعریــف کنیــد و بگذاریــد بچه هــا عکس هــای 
ــال کننــد.  ــه ایــن داســتان را دنب ــوط ب مرب

نکاتی که حتماً باید در این داستان به آنها اشاره شود:
۱- ابراهیــم و خــدا دوســتان خیلــی نزدیکــی بودنــد. خــدا بــا ابراهیــم خیلــی صحبــت 
می کــرد. یــک روز خــدا بــه ابراهیــم کــه مثــل پســرش دوســتش داشــت ســرزمین بزرگــی 

را نشــان داد و گفــت کــه ایــن ســرزمین را بــه او می دهــد. 
۲- ابراهیم خیلی خوشحال شد اما یک مشکلی وجود داشت. 

۳- ابراهیــم بــه خــدا گفــت کــه فرزنــدی نــدارد و نگــران اســت کــه بعــد از او، ایــن 
بــه ارث می رســد. بــه چــه کســی  ســرزمین 

۴- خــدا بــه ابراهیــم قــول داد کــه صاحــب فرزنــد خواهــد شــد، امــا زمانــش را بــه 
نگفــت. ابراهیــم 

۵- ابراهیم باید صبر می کرد. فکر می کنید ابراهیم چقدر باید صبر می کرد؟
 

مراحل تعریف داستان ابراهیم مانند مراحل کاشت بذر است که در باال به آن اشاره کردیم.

کاربرد )۱۰ دقیقه(

بــه بچه هــا توضیــح دهیــد کــه همانطــور کــه مــا دقیــق نمی دانیــم کــه بــذری کــه در 
گلدان مــان کاشــتیم چقــدر طــول می کشــد کــه رشــد کنــد، ابراهیــم هــم نمی دانســت 
کــه چقــدر بایــد صبــر کنــد تــا صاحــب فرزنــدی شــود امــا او بــا آرامــش و محبــت انتظــار 

کشــید. و ســرانجام بعــد از ۲۵ ســال، خــدا بــه او فرزنــدی داد.  
خیلــی مهــم اســت کــه مــا هــم بــا محبــت صبــر کنیــم و مراقــب بــذری کــه کاشــتیم 

باشــیم تــا باالخــره یــک روز آن بــذر هــم رشــد کنــد و تبدیــل بــه گیاهــی شــود.

جعبه مدادرنگی محبت
بــه بچه هــا توضیــح دهیــد کــه امــروز بــا هــم در مــورد صبــر و انتظــار یــاد گرفتیــم. راســتی 
ــم  ــدا کنی ــه مدادرنگــی محبــت هــم مــا می توانیــم مــدادی را پی فکــر می کنیــد در جعب

کــه او هــم صبــور اســت؟ 
اجازه دهید بچه ها حدس بزنند. 

پاسخ شما: مدادرنگی صبور، مدادرنگی قهوه ای است. 
از بچه ها بخواهید رنگ قهوه ای را پیدا کنند. 

از بچه ها بپرسید با رنگ قهوه ای چه چیز را می توانند نقاشی بکشند؟ 
ــان را  ــه رنــگ قهــوه ای اســت. مثــل خاکــی کــه شــما در آن بذرت پاســخ شــما: خــاک ب

کاشــتید. 
از بچه هــا بخواهیــد نقاشــی یــک زمیــن را بــا مدادرنگــی صبــور )قهــوه ای( بکشــند و بــا 

رنگ هــای دیگــر در ایــن زمیــن درخــت، گل و گیــاه بکشــند. 
در این فاصله می توانید سرود پرستشی محبت را پخش کنید.

سرود پرستشی 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.

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. 
از بچه هــا بخواهیــد نقاشی شــان را کنــار گلدان شــان بگذارنــد و هــر روز بــا صبــر مراقــب 
بــذری کــه در گلــدان کاشــته اند باشــند و هــر زمــان کــه گیــاه آنهــا رشــد کــرد آن را بــه 

کالس آورده و بــه دوســتان خــود نشــان دهنــد.

https://youtu.be/kmsZazNyXUg

