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درس مفتاح القلب للصّف الخامس والسادس

موضوع الدرس: قيمة اجتماعية 

مع المعّلم/ ة: علاء بكرية
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ماذا سنتعّلم اليوم؟

سنتعرف على قيمة اجتماعّية مهّمة من خلال قصة.•

سنناقش جوهر ومفهوم القيمة ونتعرف عليها. •

سنتطرق الى ٔامثلة من حياتنا اليومّية. •

سننهي بفعالّية التعرف على عبارات تتعلق بالقيمة من خلال لعبة.•
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ماذا يجب ٔان نحّضر للحّصة؟ 
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الآن سنتعّلم

محمد يحترم الكبار ويحسن معاملتهم
يُحكى ان شابا اسمه محمد، كان يسكن بعمارة كان فيها رجل كبير السن يُدعى العم حسن ويعيش بمفرده.

كان الاطفال المحيطين بالمنزل يسخرون منه بسبب بطئه في المشي وتلعثمه في الكلام.

فى ٔاحد الايام كان محمد عائد من المدرسة، فسمع هؤلاء الاطفال يضحكون بصوت مرتفع جداً، انتظر ليرى سبب الضحك. 

محمد استاء جدا من سلوكهم، وذهب مسرعاً وقال: لماذا تفعلون هذا للعم حسن؟ هو رجل عجوز وطيب وانتم تسيئون التصرف معه.

فضحك الاطفال وقال ٔاحدهم : من ٔانت ٔايّها الفتى حتى تقوم بنصحنا؟ ٔانت حقاً مغرور وتظن ٔانك ٔافضل مّنا. 

حزن محمد جداً من تصرفهم، وظل يفكر في حّل يعّدل به سلوكهم، وينصحهم بٔاهمية احترام الآخرين خاصة كبار السن.
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نواصل التعّلم

ذات يوم شاهد محمد الأطفال من الشباك يلعبون كرة القدم في اتجاه منزل العم حسن، طارت الكرة وكسرت زجاج شباك العم 

حسن، هرب الأطفال وضحكوا.

فكر محمد في نفسه، العم حسن مسكين، لقد كسروا له زجاج منزله، هو رجل كبير السن، فقير ولا يعمل،  فكر بحلٍّ لمساعدة 

العم حسن. تذكر ٔانه كان يّدخر المال في الحصالة، فتحها ؤاعطى العم كل النقود ليشتري زجاج جديد ويصلح شباكه.
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نواصل التعّلم

بعد ان قرٔانا القصة دعونا نجيب عن الأسئلة التالّية: 

1- كيف تصرف الأطفال خلال القصة؟

2- كيف تصرف محمد؟

3- ما هي الأمور التي تدل على الاحترام. 

4- لو كنت مكان الأطفال هل كنت ستتصرف بشكٍل مشابه. 

5- لو كنت مكان محمد هل سيكون تصرفك مشابه؟

6- ما هو المغزى من القصة ؟ 
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نواصل التعّلم

قيمة الاحترام: 

الاحترام 

الصغير 

الوالدين 

قوانين

كبير السن
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نواصل التعّلم

هّيا نتمعن بالصور التالّية، ونتطرق للوضع القائم بهذه الأيام: 
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نُنهي ونُجمل

عبارات عن الاحترام: 
تعلمت الاحترام لذا اجهل التصرف مع فاقديه. •

الاحترام تربية وليس ضعف. •

اذا سقط الاحترام سقط معه كل شيء. •

الاحترام لا يكّلف شيئا لكنه يعني الكثير. •

الاحترام ٔاجمل ما يتركه الانسان بقلوب الاخرين. •
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نُنهي ونُجمل

 ...عامل الناس بٔاخلاقك

 ...بقدر معاملتك تٔاخذ احترامك

 ...ازرع الصدق والرصانة

 تحصد الثقة والأمانهالاحترام فوق كل شيء، فوق الصداقة... 

 ولا يهمني من تكون

وفوق القرابة وفوق الحب

 لا بٔاخلاقهم

ننسخ العبارات التالية الى دفترنا ونكملها:
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