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هــدف: بچه هــا در ایــن جلســه می آموزنــد کــه رفتــار و گفتــار مــا می توانــد نشــان دهنــده 
محبــت مــا باشــد. ادب و احتــرام واقعــی مــا بایــد از قلــب مــا سرچشــمه بگیــرد.

زمــان :  15- 20 دقیقــه )از قبــل بــا همکاران تــان تمریــن کنیــد و مطمئــن شــوید کــه 
بیشــتر از زمــان جلســه طــول  نمی کشــد(

درس ششم بخش اول 
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توضیحاتی برای معلم

بــر اســاس اول قرنتیــان فصــل ۱۳ آیــه ۵، مــا بــا محبتــی آشــنا می شــویم کــه رفتــار 
ناشایســته نــدارد. ایــن رفتــار ناشایســته را می توانیــم از جوانــب مختلفــی مــورد بررســی 
قــرار دهیــم. امــا در ایــن درس به طــور خــاص تصمیــم گرفتــه شــده اســت بــه یکــی از 

جنبه هــای آن کــه ادب و احتــرام اســت اشــاره شــود.
درس محبت با ادب در دو قسمت و دو جلسه به بچه ها تعلیم داده می شود.

قســمت اول بچه هــا بــا مفهــوم محبــت بــا ادب آشــنا می شــوند و در قســمت دوم بــا 
اســتفاده از تعلیمــی از کتــاب مقــدس اهمیــت آن را درک می کننــد.

از هفتــه قبــل بــه بچه هــا و خانواده هایشــان اطــاع دهیــد کــه در جلســه آینــده مهمانــی 
خواهیــم داشــت و مهــم اســت کــه همــه بچه هــا بــا لباس هــای مهمانــی خــود بــه ایــن 

جلســه بیاینــد.
بچه هــا می تواننــد همــراه خــود خوراکــی و یــا نوشــیدنی هــم آورده تــا در آخــر مهمانــی 

بــا دیگــر بچه هــا میــل کننــد.
)در صورتــی کــه جلســه اینترنتــی برگــزار می شــود والدیــن را تشــویق کنیــد تــا بــا فرزندان 
خــود و بــا آمادگــی کامــل بــرای شــرکت در مهمانــی بــه ایــن جلســه بیاینــد تــا بچه هــا نیــز 

احســاس کننــد کــه در یــک مهمانــی واقعــی شــرکت کرده اند.(
همچنیــن از هفتــه قبــل 2 عروســک خیمــه شــب بازی را آمــاده کنیــد ایــن دو عروســک 

هــم مهمانــان جدیــد شــما هســتند.
)ایــن دو عروســک در نقــش خواهــر و بــرادر هســتند و هــر کــدام از آنهــا نمایانگــر یــک 
شــخصیت و خصوصیــت اخاقــی هســتند. »بــوری« نقــش خواهــر و »مــوری« نقــش 
بــرادر را بــازی می کنــد. بــوری دختــری  بــی ادب اســت کــه دیگــران را مســخره می کنــد، 
احتــرام بــه کســی نمی گــذارد و دیگــر جنبه هــای محبــت را کــه در درس هــای قبــل بــه 
ــان، دلســوز،  ــم در او نیســت. مــوری برخــاف خواهــرش پســری مهرب آن اشــاره کردی
فروتــن و بــاادب اســت. دقــت داشــته باشــید کــه بــوری یــک پاپیون مشــکی روی ســرش 

و مــوری یــک پاپیــون مشــکی روی گردنــش داشــته باشــد.(
ایده برای ساخت عروسک خیمه شب بازی ⏺

مقدمه )۱۰ دقیقه(

در همــان فضــای مهمانــی بــه عنــوان صاحب خانــه بــه بچه هــا خــوش آمدگویــی کنیــد. 
از لباس هــای زیبــای مهمان هــا تعریــف کنیــد. از مهمان هــا بپرســید کــه چــه کارهایــی 

را قبــل از آمــدن بــه مهمانــی انجــام داده انــد؟ 
در همیــن بیــن بــوری بــدون ســام وارد مهمانــی می شــود و از همــان ابتــدا یــک نکتــه  

تمســخرآمیز در مــورد صاحب خانــه )معلــم( می گویــد.
مــوری هــم وارد مهمانــی می شــود. او شــخصیت آرامــی دارد و برعکــس خواهــرش 
از صاحب خانــه بــرای اینکــه آنهــا را بــه مهمانــی دعــوت کــرده اســت تشــکر می کنــد. 
بــوری همچنــان بــدون توجــه بــه بــرادرش بــه تمســخر کــردن و بی ادبــی ادامــه می دهــد.
مــوری جلــوی مســخره کــردن خواهــرش را می گیــرد و می گویــد: بــوری مــا بــه مهمانــی 
آمده ایــم بایــد مــودب باشــیم. درســت نیســت کــه دیگــران را مســخره کنیــم. بــوری تــو 

دوســت داری دیگــران بــه تــو بخندنــد و تــو را مســخره کننــد؟
بوری با حالت تمسخر آمیز می گوید: معلوم است که نه.

ــو هــم درســت نیســت دیگــران را مســخره کنــی. خــدا  مــوری ادامــه می دهــد: پــس ت
ــون  ــم همانطــور کــه در کان ــرام بگذاری ــه همدیگــر احت ــا محبــت ب می خواهــد کــه مــا ب
ــا  ــار کنیــم کــه می خواهیــم ب ــا دوســتان خودمــان همان طــور رفت ــاد گرفتیــم ب شــادی ی

مــا رفتــار کننــد.

تعلیم )۵ دقیقه(

صاحب خانــه مــوری را تشــویق می کنــد و می گویــد: کامــا درســت گفتــی مــوری، در 
کتاب مقــدس کتــاب متــی  ۷: ۱۲ یــک آیــه ای اســت کــه می گویــد »پــس بــا مــردم 
همان گونــه رفتــار کنیــد کــه می خواهیــد بــا شــما رفتــار کننــد.« بچه هــا همگــی مــا بایــد 
بــا احتــرام بــا اطرافیانمــان، خانــواده و دوســتانمان رفتــار کنیــم و بــا ادب و محبــت باهــم 

صحبــت کنیــم.

https://youtu.be/RPLw6ZM7ch4
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کاربرد )۱۰ دقیقه(

بــوری از کار خــود ابــراز پشــیمانی کــرده، از همــه معذرت خواهــی می کنــد. او قــول 
می دهــد کــه از ایــن بــه بعــد دختــر باادبــی باشــد و بــا محبــت بــه همــه احتــرام بگــذارد.
از بچه هــا بخواهیــد کــه دســتان یکدیگــر را بــه صــورت ضربــدری بگیرنــد، دســت راســت 
را بــه ســمت چــپ آورده و دســت چــپ خــود را بــه ســمت راســت بیاورنــد و دســت 
دوســتان خــود را بگیرنــد )در صورتــی کــه جلســه اینترنتــی برگــزار می شــود، از بچه هــا 
بخواهیــد دســت دوســت خــود را کــه در تصویــر کناری شــان اســت بــه صــورت ضربــدری 

بگیرنــد و تصــور کننــد کنــار یکدیگــر هســتند.(
معلــم و بچه هــا در همــان حالــت کــه دســتان یکدیگــر را گرفته انــد باهــم آیــه متــی ۷: 
ــا  ــه بعــد ب ــه خــدا قــول دهنــد کــه از ایــن ب ــه یکدیگــر و ب ۱۲ را بلنــد بخواننــد، باهــم ب

ــا اطرافیانشــان رفتــار کننــد. احتــرام و ادب ب

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

کنیــم کــه او هــم بــا ادب اســت؟ 
اجازه دهید بچه ها حدس بزنند. 

پاسخ شما: مدادرنگی با ادب، مدادرنگی مشکی است. 
از بچه ها بخواهید رنگ مشکی را پیدا کنند. 

ــا ادب خــود، نقاشــی  ــا مدادرنگــی  ب از بچه هــا بخواهیــد بــرای پــروژه هفتــه پیــش رو ب
بکشــند و بــرای جلســه آینــده همــراه خــود بــه کاس بیاورنــد.

در پایان مهمانی مهمانان می توانند باهم خوراکی هایشان را میل کنند.
در این فاصله می توانید سرود پرستشی » محبت » را پخش کنید.

سرود پرستشی محبت محبت ⏺

https://youtu.be/kmsZazNyXUg

