


گروه سنی ۴- ۷ سال 

آیات کلیدی: لوقا ۱۰: ۲۵ تا ۲۷ 

هــدف: بچه هــا در ایــن جلســه می آموزنــد کــه محبتــی مهربــان و دلســوز و 
بخشــنده داشــته باشــند و هــر لحظــه آمــاده کمــک کــردن بــه دیگــران باشــند.

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

درس سوم 
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مقدمه

از والدیــن خواهــش کنیــد کــه تــا بــرای فرزندان شــان خوراکــی ای تهیــه کــرده تــا بــا خــود 
بــه ســر کالس بیاورنــد 

)دقــت شــود کــه خوراکــی قابــل تقســیم کــردن باشــد، ماننــد: بیســکویت(. این قســمت 
هــم بــرای جلســات اینترنتــی و هــم حضــوری قابــل اجــرا می باشــد. 

بخواهیــد  بچه هــا  از  جلســه  ابتــدای  در  اســت،  حضــوری  جلســه  کــه  صورتــی  در 
خوراکی هــای خــود را بــاز کــرده و بــا بقیــه دوستان شــان تقســیم کننــد )در صورتــی 
کــه جلســه اینترنتــی برگــزار می شــود بچه هــا را تشــویق کنیــد کــه خوراکی شــان را بــا 

والدیــن و یــا خواهــر و بــرادر خــود تقســیم کننــد(.

)کودکان سه تا هفت سال گرچه مفهوم مشارکت و تقسیم کردن را نمی فهمند اما تازه در حال تجربه 
کردن این واقعیت هستند که بخشیدن، هدیه دادن، کمک کردن و سخاوتمندی گرچه سخت است 
اما احساس خوبی می تواند به آنها بدهد. شما از همین طریق می توانید مفاهیمی چون بخشندگی، 

مهربانی و نیکوکاری را به کودکان بیاموزانید(.

بعد از اینکه بچه ها خوراکی های شان را تقسیم کردند از آنها بپرسید:
چه مقدار از خوراکی خود را تقسیم کردند؟  ⏺
آیا تقسیم خوراکی برای آنها کار راحتی بود یا نه؟ ⏺
چه احساسی از انجام این کار داشتید؟ ⏺
دوســت یــا مــادر و پــدر چــه احساســی داشــتند وقتــی شــما بــه آنهــا خوراکــی  ⏺

دادیــد؟

)واکنش آنها را نسبت به انجام این کار ببینید و توجه کنید که در چه قسمتی می توانید بیشتر به آنها 
کمک کنید.(

ــد کــه چقــدر مهــم اســت کــه مــا  ــح دهی ــه آنهــا توضی ــا اســتفاده از جــواب بچه هــا ب ب
ــرای  ــرای خودمــان می خواهیــم ب ــه فکــر دیگــران باشــیم. آن چیــزی را کــه ب همیشــه ب

ــم.  دیگــران هــم بخواهی

تعلیم کتاب مقدس

عکس هــای زیــر را از قبــل روی کارت هایــی پرینــت بگیریــد و بــه ترتیــب بــه بچه هــا 
ــد.  ــد کــه در مــورد هــر عکــس چــه احساســی دارن ــد و بگویی نشــان دهی

)در صورتی که جلسه حضوری برگزار می شود، تشویق تان می کنیم که دایره وار بنشینید. دایره نمادی 
از  اتحاد و تساوی است. این تصاویر و نمادها، در ذهن کودک خاطره ای را می سازد و کودک با به یاد 

آوردن خاطره، ناخودآگاه تعلیمی را که از آن خاطره دریافت کرده است به یاد می آورد و آن حس را 
دوباره دریافت می کند( 
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بعــد از اینکــه نظــرات بچه هــا را در مــورد کارت هــا شــنیدید، داســتان ســامری نیکــو را 
از کتاب مقــدس، انجیــل لوقــا ۱۰: ۲۵ تــا ۲۷ بــرای بچه هــا تعریــف کنیــد. 

در صورتی که در کلیسای خود، کتاب همسایه من چه کسی است را دارید، می توانید از روی این 
کتاب برای بچه ها داستان را تعریف کنید و همزمان تصاویر را به بچه ها نشان دهید.

نکات زیر را حتماً در داستان خود ذکر کنید:
چنــد رهگــذر کــه همشــهری آن مــرد بودنــد بــا بی اعتناعــی از کنــار مــرد زخمــی رد  ⏺

شــدند و بــه او کمــک نکردنــد، جــز مــرد ســامری.
مــرد ســامری بــا مهربانــی زخم هــای آن مــرد زخمــی را پانســمان کــرد، او را بــه جــای  ⏺

امنــی بــرد و هزینــه درمــان و غــذای او را پرداخــت.
مرد سامری اصال آن مرد زخمی را نمی شناخت ولی به او کمک کرد. ⏺

کاربرد

باز بچه ها بپرسید:
در این داستان چه کسی کار درست را انجام داد؟ ⏺
اگر شما جای یکی از رهگذران بودید چه کاری انجام می دادید؟ ⏺
آیــا شــما حاضریــد بــا دوســت تــازه وارد خــود کــه او را نمی شناســید اســباب بــازی  ⏺

یــا خوراکــی خــود را شــریک شــوید؟
آیــا می توانیــد دوســت تــازه وارد خــود را در بــازی بیــن دوســتان آشــنای خــود وارد  ⏺

کنیــد؟
بــا توجــه بــه جواب هــای بچه هــا بــه آنهــا توضیــح دهیــد کــه مهربانــی یعنــی نیــاز دیگــران 
را ببینیــم و بــرای رفــع آن تــالش کنیــم، مثــل مــرد ســامری کــه بــه آن مــرد زخمــی کمــک 
کــرد. امــروز خــدا هــم از مــا می خواهــد کــه بخشــنده و مهربــان و دلســوز نســبت بــه 

دیگــران باشــیم و بــا مهربانــی یکدیگــر را محبــت کنیــم.

جعبه مدادرنگی محبت
بــه بچه هــا توضیــح دهیــد کــه امــروز بــا هــم در مــورد مهربانــی یــاد گرفتیــم. راســتی فکــر 
می کنیــد در جعبــه مدادرنگــی محبــت هــم مــا می توانیــم مــدادی را پیــدا کنیــم کــه او 

هــم مهربــان اســت؟ 
اجازه دهید بچه ها حدس بزنند. 

پاسخ شما: مدادرنگی مهربان، مدادرنگی صورتی است. 
از بچه ها بخواهید رنگ صورتی را پیدا کنند. 

بــه بچه هــا تصویــر قلــب مهربــان را نشــان دهیــد. بــه بچه هــا توضیــح دهیــد کــه قلــب 
و دســت مهربــان هــر دو بــا هــم محبــت می کننــد. 
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تصویــر را پرینــت گرفتــه در اختیــار بچه هــا قــرار دهیــد یــا از آنهــا بخواهیــد بــا مــداد 
رنگــی مهربــان )صورتــی( تصویــر را کشــیده و رنگ آمیــزی کننــد.
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در این فاصله می توانید رسود 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 اما بخواهید که بعد از پایان 

جلسه در منزل نقاشی شان را تکمیل کنند و هفته آینده آن را به بقیه دوستانشان نشان دهند.(

پروژه
بــه بچه هــا بگوییــد کــه لینکــی را بــرای والدیــن خواهیــد فرســتاد تــا بچه هــا بــه  ⏺

همــراه والدیــن ویدیــو را ببیننــد.
ماجرای مگول و مهربانی ��

در ایــن هفتــه تصمیــم بگیرنــد کــه یــک عملــی کــه نشــانه مهربانــی اســت را انجــام  ⏺
دهند.

https://youtu.be/kmsZazNyXUg
https://youtu.be/B2bza65yXLA

