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 اجرا شیوه –مواد الزم  اهداف زمان متن شماره

 :کاردستی/پیش برنامه 1

 .در انتهای فایل آمده است (صلی اهلل علیه و آله)میالد پیامبر ی تابلوطرز تهیه ی کاردستی  

  

 :عناصر تابلو

بزرگوارشان در آن در مکه متولد شدند و پدر ( صلی اهلل علیه و آله)پیامبر : حضرت در آغوش مادر در کنار کعبه .1

 .زمان در قید حیات نبودند

و مادر گرامی ایشان، در حالی که به روی آن ها گل می ( صلی اهلل علیه و آله)فرشته و پرنده باالی سر حضرت  .5

 .خوشحالی زمین و زمان از این میالد فرخنده: ریزند

صلی )از در شب میالد پیامبر ساطع شدن نوری در حج: دانه های رنگی شبیه برف در گوشه ای از آسمان شب .3

 (اهلل علیه و آله

 

 .می توان همزمان با کاردستی برای بچه ها مولودی پخش کرد تا حال و هوای مجلس شاد شود** 

 

 عدم به توجه با .1 دقیقه 52

  هابچه زمانهم حضور

 از قبل شودیم هیتوص

 برنامه یرسم شروع

 هک یرانیفراگ یبرا

 کاردستی اندآمده زودتر

 مرتبط آمیزیگنرو یا 

 انجام مناسبت نیا با

 .شود

 برای :مضخی مقوای .1

 هاهزینه در جویی صرفه

 قابل) کارتن مقوای از

 و کتابفروشی از تهیه

 استفاده (ها داروخان

  .کنید

 رنگی کاغذ .5

های کاغذی برای گل .3

 تزیین حاشیه تابلو

 چسب .4

 قیچی  .2

رنگ اکریلیک یا  .6

  گوآش

پرینت تصویر پیامبر  .7

 فرشته و پرنده و( ص)

 آغاز 5

که امروز با شما هستیم و قراره از همدیگه چیزای جدید یاد  مسالم بچه های خوبم حالتون خوبه؟ ما خیلی خوشحالی

 جا دور هم جمع شدیم؟ دونه  ما امروز به چه مناسبت این اول بگین ببینم کی می. بگیریم و خوش بگذرونیم

  دقیقه 52

 برای قرآن به توسل .1

 عامل که دل شدن نورانی

 .است هدایت

یک عروسک و  .1

عروسک گردان برای 

 .فندقنقش 
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در چنین .هستامروز سالروز والدت پیامبر عزیزمون حضزت محمد صلی اهلل و علیه و آله و سلم . بله درسته آفرین 

. ر مکه به دنیا اومدندروزی یعنی هفدهم ماه ربیع االول هجری قمری حضرت محمد صلی اهلل علیه و آله و سلم در شه

ی  خواست که همهیده و مخلوق خدا بود و خداوند میهترین آفراین اتفاق خیلی مهم بود چون پیامبر عزیز ما ب بچه ها

برای همین  در جاهای  و مردم دنیا یه جوری متوجه این موضوع  بشن و بدونن که امشب یک اتفاق بزرگ افتاده

 . رخ داددنیا اتفاقای عجیب و بزرگی  مختلف

ه پادشاه ظالمی یهایی که توش  و یکی از کاخد پرستیدند روی زمین ریختند و شکستنهای بزرگی که مردم میمثال بت

 .فهمین ی برناممون توجه کنین می کرد خراب شد و چند تا اتفاق عجیب دیگه که اگه به بقیه زندگی می

بشین پاشو، و حرکت دستان به . )حاال توی پنج تا صف بیاستین تا با هم کمی ورزش و نرمش کنیم تا سرحال بشین

 (ها بسیار مفرح است، سعی کنید با خنده و شوخی همراه باشد ورت همزمان برای بچهسمت باال و پایین به ص

 غر غر هب دکنمی شروع و آیدمی بیرون  سکو پشت از نمایشی عروسک یک هنگام همین در). بشینید همه حاال خوب

 (کردن

 !سالم فندق جون چه عجب بالخره از خواب بیدار شدی ااا: مجری

 ذارین من یک چرت بخوابم؟نمیکنین ؟ چرا نجا چه خبره؟  چه قدر سرو صدا میای( رو به مجری)وای خاله : فندق

تونی نوقت شب نمییدونی که االن دیگه وقت خواب نیست، امی!  ندق جان تازه یک چرت بخوابیای ف(: مجری)خاله 

 . گذره بهت پاشو بیا پیش ما، خوش می. بخوابی

 .ها بوداومده پس این سرو صداها مال بچهخاله چقدر بچه اینجا  اااا: فندق

 بچه ها هیک سالم بکن ب بله حاال: خاله

 ؟ مگه عید شده؟های قشنگی پوشیدینها خوبین اینجا چه خبره شماها جمع شدین؟ چه لباسسالم بچه: فندق

ی  آشنایی با سوره .5

 و کاربرد آن و معنی فیل

در پناه بردن به خداوند 

ظلم و افراد در مقابل 

 .ظالم

اهمیت آگاهی  .3

داشتن از معانی آیات 

 .قرآنی

آشنایی با قدرت  .4

خداوند که باالترین 

 .قدرت است
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عید هم باالتره امروز تولد پیامبر عزیز ماست و ما امروز برای بچه ها برنامه گرفتیم تا درباره حضرت  فندق جان از: خاله

ها نمایش برای بچه. بی براشون داشته باشیمهای خو و سلم باهاشون حرف بزنیم و برنامه محمد صلی اهلل و علیه و آله

و خالصه بگم که های خوشمزه بدیم ن پخش کنیم و بهشون خوراکیواجرا کنیم با هم بازی کنیم و کارتون براش

 .بهمون خوش بگذره

 ت کنمخاله اشکال نداره منم توی جشنتون شرک. به به چه جشن خوبی: فندق 

 .خیلی هم عالی بله که میشه: خاله 

نیم؟ خوایم برناممونو شروع کنیم به نظرت باید اول از همه چی کار ک خوب حاال بگو ببینم فندق جان، حاال که می

 (خیریا  انندد که آیا می دپرس میها ز آنو یواشکی ا دکن ها نگاه می فندق به بچه)

کنه و  ده و کمکمون می رو خدا آفریده و اونه که به ما انرژی می کنم چون ما راستش خاله من فک می: فندق

 . ب باید به یاد اون باشیم دیگهخ( خب: مجری)واظبمون هست، خوب، م

که بیشتر بهمون خوش بگذره  ها؟ خوب حاال بیاین برای این مگه نه بچه. آفرین فندق جون، خیلی خوب گفتی: مجری

تا قلبامون نورانی  رو بخونیم فیل ی با هم سوره .ممون را با نام و یاد خدا شروع کنیمبرنا وبی داشته باشیمی خ و برنامه

. درباره حیوان فیلهبچه ها سوره فیل همونطور که از اسمش معلومه  .رو کمک کنه هر کیم بلده حتما حتما ما .بشه

 .گم براتونحاال چرا؟ می

 

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

 خداوند رحمتگر مهربان به نام

 

 ﴾1﴿ أَلَمْ تَرَ کَیْفَ فَعَلَ رَبُّکَ بِأَصْحَابِ الْفِیلِ
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 مگر ندیدى پروردگارت با پیلداران چه کرد

 

 ﴾5﴿ أَلَمْ یَجْعَلْ کَیْدَهُمْ فِی تَضْلِیلٍ

 آیا نیرنگشان را بر باد نداد

 

 ﴾3﴿ وَأَرْسَلَ عَلَیْهِمْ طَیْرًا أَبَابِیلَ

 آنها دسته دسته پرندگانى ا بابیل فرستادو بر سر 

 

 ﴾4﴿ تَرْمِیهِم بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّیلٍ

 افکندند مى[ سخت]بر آنان سنگهایى از گل [ که]

 

 ﴾2﴿ فَجَعَلَهُمْ کَعَصْفٍ مَّأْکُولٍ

 شده گردانید آنان را مانند کاه جویده[ سرانجام خدا]و 

 (ترجمه برای مربیان آمده است)

 تا آیه 2 و نازل شده( ص)هست، یعنی در مکه به پیامبر   صد و پنجمین سوره قرآن کریم که مکیی فیل سوره 

 .داره

ی  کردن خانه خرابکه برای پادشاه یمن رو تعریف می کنه  ابرهه( اصحاب فیل)سواران  این سوره داستان فیل

که سنگ به منقارشون گرفته زیادی پرنده  ی تعدادبوسیلهو با قدرت خداوند  بودن کرده حملهکعبه،  خدا یعنی
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کرد خدای قدرتمندی وجود نداره، با تعدادی اون قدرت زیادی که داشت و فکر میاز بین رفتن و ابرهه با بودن 

ما باید حواسمون باشه که خدای بزرگ و مهربون ما رو آفریده و اونه که قدرتمند ترینه . پرنده کوچک از بین رفت

 .فقط سعی می کنیم به حرفاش گوش بدیم. شیمترسیم و نگران نمیم از هیچی نمیربون رو داریو ما تا خدای مه

ی هاخوندن این سوره هم مثل سوره. کنههای بد و ظالم کمک میها خوندن این سوره ما رو در مقابل آدمبچه

داشت تا حاال هر کی دوست . هاشه از خوبی ها و مهربونیا پر میکنه و قلب مدیگر قرآن قلب ما رو نورانی می

ی بعد برای ما بخونه تا خدا ازش بیشتر راضی متون این سوره رو حفظ کنه و دفعهبینیی بعد که دوباره میدفعه

 .شممن هم خیلی خوشحال می. و شاد کنهباشه و امام زمانمون ر

 خوندیم رو اگه کسی کار و صفر  58ی مسد که روز ی برنامه ی قبلیمون یعنی سورهرهکه سو هم بچه هایی

ی قبلیمون ما با هواپیمایی که درست کردیم به بچه ها تو برنامه .حفظ کرده بیاد بعد از جشن برای من بخونه

 .آشنا شدیم( ع) مجتبیی عزیزشون امام حسن م و با نوهرفتی( ص)مدینه شهر پیامبر 

 شهربازی -پیامبر عزیز ما کلیپ  3

http://film.tebyan.net/film/145244 
 

بلند گو و سیله ی  .1 (ص)مهربانی پیامبر  .1 دقیقه 2

 .پخش کلیپ

 دانه خرما 51 داستان 4

 است روز چند که داد می نشان زردش روی و رنگ. داشت وصله چند اش کهنه پیراهن. آمد می کوچه ته از پسرك 

 نشسته منبر کنار دوستانش از جمعی با پیامبر. رفت داخل و رسید مسجد نزدیک. است نخورده حسابی و درست غذای

 هیچ پیامبر، جز گویی بود؛ پیامبر به نگاهش. کرد نزدیک آنها به را خود آرام و شد رد ها ستون کنار از پسرك. ندبود

 .دید نمی را کس

 نوازش را او مهربانی با پیامبر. نشست پیامبر کنار اشک، از پر چشمانی و اندوه از پر صورتی با. دوید پیامبر سوی به

: گفت بریده بریده صدای با و ترکید بغضش پسرك« !پسرم طوری چه»: گفت و انداخت گردنش دور دست. کرد

 حاال تا صبح از. است خالی دستمان. کنیم می زندگی نفری سه کوچکم، خواهر و مادرم با. هستم یتیمی کودك»

 غذایی هر ما خانه برو»: گفت و زد صدا را دوستانش از یکی. زد حلقه پیامبر چشمان در اشک« .ایم نخورده چیزی

 که غذایی تنها»: گفت و برگشت سفالی ای کاسه با و رفت پیامبر خانه به شتاب با پیامبر دوست« .بیاور و بگیر داریم،

2-12 

 دقیقه

اهمیت مهربانی به  .5

 .کودکان و یتیمان

 کودکان اب ما پیامبر .3

 مهربان بسیار یتیمان و

 .بودند

مهارت آشنایی با  .5

داستان گویی و جلب 

 ها توجه بچه

http://film.tebyan.net/film/145244
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 به لبخندی. داد کودك به را آن مهربانی با و گرفت را کاسه پیامبر« .بود خرما دانه یک و بیست داشتید، خانه در

 ان. ببر را این فعالً. خواهرت برای دانه هفت و خودت برای دانه هفت مادرت، برای دانه هفت»: گفت و زد کودك

 .«کرد خواهد کمک خدا شاءاللّه

 دوستان از یکی. گرفت دست در محکم را کاسه کوچکش های دست با. زد می برق حالی خوش از کودك چشمان

 کار قدر چه»: گفت دید، را زیبا رفتار این تا پیامبر. کرد نوازش را او و کشید کودك سر روی دست محبت، با پیامبر،

 می فراوانی پاداش او به خداوند کند، شاد را او و نوازش را یتیمی کودك کس هر که دانی می آیا. دادی انجام خوبی

 کاسه. کرد تشکر دوستش و پیامبر از خنده با نیز پسرك. کرد شکر را خدا شادی، با پیامبر دوست هنگام، آن در« .دهد

 .کشید پر خانه سوی به پرنده مانند و گرفت بغل در را

 

 ، مهربانی و گذشتبخششفعالیت گروهی  2

یعنی خودمون احساس کنیم که . احساس خوبی از درون داشته باشیم یعنی این که ، مهربانی و گذشتبخششها، بچه

 . م و با دیگران ارتباط خوبی داریم؛ خوشحال هستیهمه چیز خوب است

 :کودکان در میان بگذاریدیر را با های زپرسش

 ؟ دهند؛ چه احساسی داریندیگران به شما لقب ناخوشایندی می وقتی -

 ؟ کنه؛ چه احساسی دارینمسخره می شما رووقتی کسی  -

 ؟ زند؛ چه احساسی دارینحرف بدی می شماوقتی کسی به  -

 ؟ده؛ چه حالی دارینگوش نمی های شماوقتی کسی به حرف -

 ؟ های زیبا میزند، چه احساسی دارینحرف شماوقتی کسی به  -

52-12 

 دقیقه

-آشنا کردن بیشتر بچه .1

ها با خوبی بخشش و 

 .گذشتمهربانی و 

الگو قرار دادن پیامبر  .5

 .اسالم در اخالقیات
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 ؟ه احساسی دارین؛ چده که شما دوست دارینانجام می وقتی کسی کاری رو -

 ؟چه حالی دارین ؛کنهوقتی کسی از شما تعریف می -

 ؟ ؟ چه احساسی داریندههدیه می وقتی کسی به شما

 ....و

 .تندید که دیگران هم مانند شما هستوضیح ده هابچهبرای 

 .شوندها دچار میها هم به همان احساس؛ آنکنندوقتی کسی را ناراحت و یا خوشحال می

 : ها را هم مطرح کنیدتوانید این پرسشمی

 ؟بکنهکسی احساس غم و اندوه  آیا خوبه که باعث بشیم -

 ؟خوبه که اشک دیگران رو در بیاوریمآیا  -

 ؟ ؛ دیگران رو عصبانی کنیمخوبهآیا  -

 ؟ دیگران رو خوشحال کنیمخوبه آیا  -

کنیم مثل پیامبر مهربون و بخشنده و با گذشتمون بقیه رو دوست داشته باشیم، بهشون محبت پس ما همیشه سعی می

 .کنیم و اگر یه موقع کار اشتباهی از کسی سر زد او رو ببخشیم

 (ص)ویژگی های اخالقی پیامبر اکرم پرزی  6

 

http://prezi.com/921z_uaradzg/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share 

 

12-52 

 دقیقه

بهتر است با زبان  .1

ها گانه برای بچهبچه

 .خوانده شود

 از بعضی انتقال .5

پروژکتور و یا   .1

پرزی اسکرینی که 

ها پخش شود برای بچه

و امکان جلو عقب 

http://prezi.com/921z_uaradzg/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share
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 حتی یک نخ و سوزن-1تصویر 

گاهی کتابی از دوستمان به . گیریم هایی را از هم به امانت میها در زندگی به هم نیاز داریم و گهگاهی؛ چیز ما انسان

گیریم و گاهی  ی همسایه را به امانت می گاهی ما ارّه. گیرد  گیریم و گاهی هم او کتابی از ما به امانت می امانت می

ی  به امانت گرفتن کتاب؛ خودکار؛ چکش یا هر وسیله. گیرد هم او یک ابزار برقی یا غیر برقی ما را به امانت می

دیگری اشکال ندارد؛ اما اگر چیزی را به امانت گرفتیم؛ باید آن را سر وقت و البته صحیح و سالم به صاحبش 

نشود یا بیش از اندازه پیش ما نماند؛ حتی اگر یک  ی امانتی خرابباید مواظب باشیم که آن وسیله. برگردانیم 

ی ارزان قیمت را نیز به امانت گرفتیم؛ باید امانت دار باشیم و آن را صحیح و سالم و در زمان خودش به  وسیله

ها قبل از اینکه به پیامبری خیلی امانت دار بود؛ به همین دلیل؛ حتی سال( ص)حضرت محمد . صاحبش برگردانیم

بود؛ ( ص)اگر یک نخ و سوزن امانتی دست پیامبر . گفتند می( یعنی امانت دار)ه شود؛ مردم به او محمد امین برگزید

همین صفت خوب پیامبر عزیز . رساند کرد و آن را به موقع؛ به دست صاحبش می حضرت از آن به خوبی نگهداری می

 .ول کردندما باعث شد که مردم به او اعتماد کنند و او را به پیامبری قب

 دیدها را نمیرنگ-5 تصویر 

. ها چهره چندان زیبایی ندارند ها چهره زیبایی دارند و بعضی بعضی. کند ها خیلی با هم فرق می شکل و قیافه آدم

بعضی از مردم بلند قد هستند و بعضی از آنها . اند ها سیاه پوست یا زرد پوست ها سفید پوست هستند و بعضی بعضی

ی مردم یک شکل و یک رنگ  اگر قرار بود همه.  ها الغر ها چاق اند و بعضی متوسطی دارند و بعضیقد کوتاه یا 

توانستیم به راحتی بفهمیم که مثال این مردی که  آن موقع نمی. شد ها از یکدیگر خیلی دشوار می باشند؛ شناختن ان

.  توانیم افراد را از هم تشخیص بدهیم آسانی میبه این طرف می آید؛ دوست ماست یا معلم ما یا پدر ما؛ اما االن به 

ی مردم  ما هم باید به همه. ی خدا و بنده او است به هر حال هر کسی با هر قیافه و هر رنگ و هر قد و قامتی؛ آفریده

 .های ظاهری آنان احترام بگذاریم بدون توجه به تفاوت

 محمد مثل گل بود-3 تصویر

 اخالقی هایویژگی

 توجه و اسالم پیامبر

 که نکته این به دادن

 راهنمای و مربی ایشان

 اعمال با و هستند ما

 درست راه ما به نیز خود

 رفتار و کردن زندگی

. دهندمی نشان را کردن

 هاویژگی این به پس

 بتوانیم ات کنیم دقت

از  و کردهرفتار آن مانند

 .کنیم برداری الگو آن

بردن تصاویر وجود 

 .داشته باشد
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کنند و هنگام رو به رو شدن با دیگران؛  آنها هیچوقت اخم نمی. ؛ خوش رویی استهای مومنان واقعی یکی از ویژگی

به یک  هایشان همیشه ای آرام؛ مطمئن و مهربان دارند و لب مومنان واقعی؛ چهره. کشند هرگز چهره در هم نمی

دیدار دوستان؛ چه آنها خوب می دانند که خوش رویی با دیگران و لبخند زدن هنگام . تبسم زیبا آراسته شده است

ها  ها هرگز مثل دیوانه کند؛ البته آنها کمک می ها و محبت فزایش دوستیهای فراوانی دارد و تا چه اندازه به ا ثواب

خندند؛ اما هنگام خندیدن؛  مهربانانه می. دهند  زنند و با خنده های وحشتناك؛ دیگران را آزار نمی قهقهه نمی

. زنند خندند؛ اما فریاد نمی ها به روی همه می گل. کار آنها مثل کار گل هاست. نندک هیچوقت صدایشان را بلند نمی

پیامبر عزیز ما خیلی . کنند ها را تقدیم مردم می لبخند که صدای گوش خراشی ایجاد کنند؛ زیباترین ها بدون آن آن

های سفید حضرت  نداندر این حالت؛ د. خوش رو بود و موقع سخن گفتن؛ همیشه لبخند مالیمی بر لب داشت

کشد نفرت  خدا از کسی که به روی برادران خود چهره در هم می "فرمود  کرد و می او هرگز اخم نمی. شد دیده می

های پیامبر؛  خنده. خندید شنید بلند بلند نمی با این همه؛ هیچوقت حتی وقتی ماجرای خنده داری می "دارد 

 پیامبر مثل گل بود . زد نمی او هرگز قهقهه. شیرین؛ آرام؛ و زیبا بود

 خوش رویی وخوش بویی -4 تصویر

خیلی بد است که آدم آن قدر کثیف باشد که بوی بدنش، مردم را اذیت کند کسی که بوی بد دهان یا بوی بد پا و 

اگر . ماند، زیرا هیچ کس حاضر نیست در کنار او بنشیند و با او حرف بزند دهد، همواره تنها می تنش دیگران را آزار می

من . کند گیرد و شخص دیگری را برای هم نشینی انتخاب می میهم کسی با او هم نشین شود، به سرعت از او فاصله 

باید همیشه پاکیزه باشیم و در . و تو که مسلمان هستیم، باید مواظب باشیم که مبادا دهان یا بدنمان بوی بد دهد

بو حتی اگر توانستیم باید به خودمان عطر هم بزنیم که همیشه خوش . مسواك زدن وحمام رفتن سهل انگاری نکنیم

عطر ( ص)حضرت محمد . نشیند انگار که با یک گل همنشین شده است باشیم؛ در این صورت، هرکس کنار ما می

خرید و برای خوش بو ساختن خود، از  او خیلی عطر می. زد زدن را خیلی دوست داشت و همیشه به خودش عطر می

ای  پذیرفت و هرگز از قبول چنین هدیه آن را می داد، حتماٌ کرد اگر کسی به او عطر هدیه می انواع عطرها استفاده می

آمد از بوی خوشش  وقتی از خانه بیرون می. ساخت پس از هر وضو، خود را معطر می( ص)کرد پیامبر  خودداری نمی
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 .پیامبر خداست( ص)فهمیدند که این آدم خوش بو، همان محمد  شناختند و می همه او را می

  

 بخشیدهمه را می -2 تصویر

توانند آن  کشند که چطور می شب و روز نقشه می. افتند ها بدی بکند، به فکر انتقام می ها وقتی کسی به آن ضیبع

اصالٌ اهل . شوند شخص را تنبیه کنند و از او انتقام بگیرند و تا ضرری به او نزنند و آسیبی به او نرسانند نیز آرام نمی

های جور واجور انتقام  پر از کینه و نفرت و مغزشان هم پر از نقشهها  ی این جور آدم سینه. گذشت و بخشش نیستند

. چشند و از اضطراب وآشفتگی، هرگز رهایی نخواهند یافت ها هرگز شیرینی زندگی را نمی معلوم است که این. است

بر . آیند یشوند و برای عذر خواهی نزد ما م کنند، پس از مدتی از کرده خود پشیمان می ها که به ما بدی می خیلی

ها رفتار کنیم؟ آیا دوست  فرض هم که پشیمان نشوند، مگر قرار است که ما در مقابل همه خطا کاران، مثل خود آن

از  نداریم که خدا بزرگواری کند وگناهان ما را ببخشد؟ پس چه بهتر که مانیز از خطاهای دیگران چشم پوشی کنیم و

ها او را آزار دادند و اذیت کردند، اما  خیلی.  کینه توز وانتقام جو نبوداصالٌ( ص)حضرت محمد . گناهان آنان در گذریم

جنگیدند  ی ساکنان شهر را که روزی با او می او پس از فتح مکه، همه. ها نیافتادهرگز به فکر انتقام از آن( ص)پیامبر 

گویم که برادرم یوسف  را به شما میها فرمود من همانی  به آن( ص)پیامبر . امان داد و از مجازاتشان چشم پوشی کرد

( ترین مهربانان استبخشد و او مهربان خدا شما را می .امروز مالمتی بر شما نیست: )گفت که{ به برادران خود}

 .ها ها وبخشش پر بود از این بزرگواری( ص)زندگی پیامبر 

 

 دعوا نکنید -6 تصویر

ها را نیز به اطالعات خود اضافه  دارد، اول اینکه ما اطالعات آنگفت وگو با دیگران، دو فایده خیلی مهم برای ما 

گو یعنی کامل  گفت و. سازیم ها برطرف می گو های نظرات خودمان را در این گفت و کنیم و دوم، اشکاالت و نقص می

ت، نه ی دوستانه اس ها ویژه البته این فایده. ها بدل کردن دانسته رد و قوی تر شدن نظرها و شدن فکرها و
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در گفت و گوهای دوستانه و عاقالنه، همه در پی یافتن حق هستند و برای بهتر دانستن . های لجوجانه جروبحث

شود،  تر می هایشان به هم نزدیک دل کنند و کوشند و از این نوع گفت و گوها نیز هر دوطرف احساس رضایت می می

کند حرف خودش را به  هر طرف تالش می. ال حق نیستهای لجوجانه، هیچ کدام از دوطرف به دنب اما در جروبحث

به دنبال تفاهم نیست، اصالٌ به فکر و نظر طرف مقابل اهمیت  ، اصالٌشاند و طرف مقابل را محکوم نمایدکرسی بن

های علمی کسی افزوده  نه به اندوخته. ی این نوع گفت و گوها هم عصبانیت وکینه و دلخوری است نتیجه. دهد نمی

 .گردد ها نسبت به هم مهربان تر می و نه دلشود  می

زد و  با مردم حرف می( ص)رسول خدا . کرد ه از دعوا و جر وبحث دوری میهمیش( ص)به همین دلیل که پیامبر 

 یاران خود را نیز همیشه از( ص)پیامبر . کرد بحث نمی و پرداخت، اما هیچ گاه جر حتی با کافران نیز به گفت وگو می

 .داشت برحذر می دنبحث کر و جر

یک بار . مسائل نیز با یکدیگر دعوا کنند ترینو مهم ترینداد که به خاطر مقدس ا اجازه نمیه به آن( ص)رسول خدا 

اند، خیلی ناراحت شد تا آن زمان کسی ندیده بود  ی یک موضوع دینی به جدال مشغول ها درباره که حضرت دید آن

 .این گونه ناراحت شود( ص)که پیامبر 

دعوا . دعواها نابود شدند به یاران خود رو کرد و فرمود آنان که پیش از شما بودند نیز به خاطر همین( ص)رسول خدا 

دعوا نکنید که من در . دعوا نکنید که دعواکننده خسارت و زیانش بس سنگین است. کند نکنید که مؤمن دعوا نمی

دعوا نکنید که من برای کسی که صادقانه دعوا را ترك کند، سه منزل در . کنم روز قیامت از دعوا کننده شفاعت نمی

دعوا نکنید که نخستین . سبزه زار آن، یکی وسط آن ودیگری باالی آن خواهد بود کنم که یکی در بهشت ضمانت می

 .ها مرا از آن نهی فرمود، دعوا بود چیزی که خدا پس از عبادت بت

های اخالقی پیامبر اسالم و توجه دادن به این نکته که ایشان مربی و راهنمای ما هستند و با انتقال بعضی از ویژگی *

ا تها دقت کنیم پس به این ویژگی. ددهنگی کردن و رفتار کردن را نشان میبه ما راه درست زند اعمال خود نیز

 .الگو برداری کنیم از آن وکرده بتوانیم مانند آن رفتار 
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 هاسالم بچه –پیامبر عزیز ما  کلیپ 7

 http://film.tebyan.net/film/146149 
 

( ص)مهربانی پیامبر  .1 دقیقه 2

 .با بچه ها

ی بلندگو و وسیله .1

 .پخش کلیپ

 (ص)والدت پیامبر  نمایش 8

براشون یه  به خاطر همین همه روجمع کرد و بچه ها، شانه به سر تصمیم گرفته بود یه مسابقه در چمنزار برگزار کنه،

بعد ازشون خواست که برن و پرس و جو کنن و ببینن که ته این قصه . قصه ی واقعی تعریف کرد، ولی نه تمام قصه رو

 چی میشه؟ 

کرد  یکی نبود، زیر گنبد کبود غیر از خدا هیچ کس نبود، روزگاران قدیم یک پادشاهی زندگی مییکی بود : شانه به سر

اون دوست داشت معروفترین آدم  .دوست داشت همه چیز مال خودش باشه و همه بهش توجه کنن به اسم ابرهه که

ید بهش می رسید زود دلش ، تا خبر یه سرزمین جدهای زیبا کاخ های بزرگ می ساخت ساختمون . روی زمین باشه

 .خواست که مثل اون سرزمین رو داشته باشه می

ابرهه . زیارت برایجا  وردن که یک جایی هست به اسم خانه کعبه، که مردم زیادی میرن اونآیک روز براش خبر 

بعد از مدتی یک ساختمون خیلی قشنگی . تصمیم گرفت که یک جایی قشنگ تر و زیبا تر از خانه کعبه درست کنه

خیلی  !ساختمون جدیداین و نمیان دیدن که مردم هنوز هم میرن خونه کعبه درست کرد اما سربازاش خبر اوردن 

حاال که اینطور شد من میرم و کاری میکنم که کعبه ! ؟!؟ چرا نمیان کشور من!جا؟ عصبانی شد گفت چرا باید برن اون

 !جا خراب بشه، تا مردم فقط بیان این

، ادشاه قدرتمند بود سپاهش بجز اسببچه ها ابرهه چون یک پ .سپاهش رو برداشت و به سمت شهر مکه حرکت کرد

به سمت کعبه حرکت کرد  همین که لشگر ابرهه. نشستن  های بزرگ می فیل  هم داشت و بعضی سربازاش روی فیل

با  تا مأمور کردبود ابابیل  رو که اسمشونهایی از پرندگان آسمانی  تهخداوند دسو به نزدیکی های مکه رسید 

52 

 دقیقه

شنایی با وقایع آهدف  .1

 .روز تولد پیامبر است

نقش شانه به سر بسیار  .5

 .و کلیدی است مهم

در انتها باید ربط این  .3

وقایع به تولد پیامبر و 

اینکه هر کدام نماد چه 

چیزی بودند با توجه به 

سن بچه ها تذکر داده 

 .شود

مجری باید خیلی  .4

نامحسوس در انتهای 

نمایش رشته کار را 

 بدست بگیرد

نمایش در جهت تاکید  .2

بر بخش کاردستی نوشته 

شده و عمال بخش سمعی 

را پوشش  و بصری

ماسک قاصدك، گل  .1

مینا، قورباغه و در 

 صورت نیاز شانه به سر

که طرز تهیه ی آن ها 

در انتهای فایل آمده 

 .است

افکت صدای جنگل  .5

پخش یک عکس  و یا

جنگل برای فضاسازی 

 .بهتر

نشان دادن تصویری  .3

از مناطق یا مکانهای 

مشابه برای فضاسازی 

 مرتبط

 

 

http://film.tebyan.net/film/146149
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اون ها رو از بین ببرند و نگذارن که پای اون و  کنند حملهبه لشگر ابرهه شون گرفته بودند هایی که به منقار سنگریزه

، سال فیل د و بخاطر همین موضوع به اون ساللوی خراب شدن خانه کعبه گرفته شاینطوری ج .ها به مکه برسه

و کاری نمی ن نیست هیچیقدرتمند باشن در مقابل قدرت خدا  یم کههرچ ها آدم دوستان من، خالصه این که .میگن

 .تونن بکنن

یعنی سال فیل یا عام الفیل  توی اون سال حاال مسابقه من این میشه که باید برین و بپرسین که  دوستای من،خب 

 .جا و برای بقیه تعریف کنین دیگه چه اتفاقاتی افتاده بود و فردا همه بیاین این

ر ما همه رفتن از هر کی که فکر می کردن این اتفاقات رو می دونه سؤال کردن و فردا چه ها، حیوونای چمنزاب :راوی

 .ت داستانش رو تعریف کنههر کی می خواس. صبح همه دور هم جمع شدن وسط چمنزار

چه  این سال یعنی سال فیل نیم که کیا رفتن و پرسیدن که تویخب اهالی چمنزار، امروز میخوایم ببی: شانه به سر

 اتفاقاتی افتاده

 ...مبگن ما بگیم، م: همه همزمان میگن 

قورقوری جون شما بگو ببینم چی خوب . به به، فکر کنم همه تون چیزایی برای تعریف کردن دارین، آفرین: شانه به سر

 ؟بگی خوای برای ما از اتفاقات اون سال می

های بدی بودن و خیلی ظلم  مآدایران که  کشور ت که اون روزا پادشاه هایمن از مامانم پرسیدم ، مامانم گف: قورقوری

رو یکی از این ایوان ها ی باال .گفتن ایوان می جلوی اون کاخ ها به قسمت و کاخ های بزرگی داشتن  ،ردنک و ستم می

و از همون قصر به مردم ظلم می کردن و نقشه های  یک جور قشنگی درست کرده بودن و بهش طاق کسری می گفتن

خیلی محکم اون طاق کسری می ریزه و یا این که  قسمت های باالی اما اون سال توی یک روز خاص .بد می کشیدن

 .خراب می شه و عظیم بوده

میدهد ، کاردستی بخش 

لمسی و بصری را پوشش 

 میدهد

بسته به سن مخاطب  .6

دیالوگها میتوانند کم و 

زیاد شوند یا کلمات ساده 

 .تری انتخاب شوند
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این قسمت میتواند به عنوان تاکید ) ، طاق کسری شکسته و خراب می شه افرین قورقوری جون، درسته: به سرشانه 

  .(گفته شود که اگر بازیگر این نقش نتوانست منظور را برساند شخص دوم یعنی شانه به سر موضوع را جا بیاندازد

ها یک سری مجسمه  ی ازمردم اون زمانمن هم از مامانم شنیدم که مادرربزرگش بهش گفته بوده که برخ: گل مینا

ذاشتن و اون  ها بت ها رو جایی به اسم بت خونه می اون. پرستیدن بت میی مهربون و بجای خدادرست کرده بودن 

خونه بودن خودشون  هایی که توی بت بت فیل تو یه روز خاص همه سال توی . عبادت می کردن رو جا بت هاشون

 .افتادن و شکستن

اینجا بستگی به سطح بچه ها )ها افتادن و شکستن  افرین مینا جون، درست گفتی اون روز خاص همه بت: سرشانه به 

تواند در مورد این موضوع شانه به سر توضیح دهد که این نشانه این بوده که دارد یک اتفاق مهم می افتد و دیگر  می

 (.ها نباید پرستیده شوند بت

 تشکده که هیچ وقت خاموش نمیش آیآتده که اون سال، توی یک روز خاص یح دامامان من هم برام توض: گل مینا

جای خدا ه رو بیش آتمامانم گفته که آتشکده جایی بوده که مردم آتیشی رو روشن کرده بودن و  ،ده خاموش شدهش

 .یش خاموش نشهاون آترستیدن و براشون خیلی مهم بوده که پ می

 .و واقعا این اتفاقایی که براتون خیلی عجیب و جالبه افتاده درست گفتین،تون ، همه مخوب دوستایافرین : شانه به سر

حتما باید روز خیلی مهمی می بوده که این  دونه که اون روز خاص توی سال فیل، چه روزی بوده؟ حاال ببینم کی می

خوب افتاده که چیزای به این بدی  یه راهنمایی دیگه بکنم؟ حتما یه اتفاق خیلی. همه اتقاق بزرگ و مهم توش افتاده

  .از بین رفتن

 ( صلوات)اتفاق افتاده ( ص)اون روز خاص روزی بوده که تولد پیامبر ما حضرت محمد 

می دونین اون کیه؟ بله امام . بچه ها یه کس دیگه هست که قراره بیاد و با اومدنش خیلی اتفاقات بزرگی خواهد افتاد 
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 . اومدنشون دنیا پر از خوبی و مهربونی و سر سبزی بشه بیان و با هزمان ما هم قرار

........ 

 .ن روز ، یعنی تولد پیامبر تاکید کندآکه بعد از نمایش روی اتفاق خاص  وظیفه ی راوی یا مجری برنامه است

باید مجددا تذکر شنا شده اند اما برای تاکید کردن روی تولد پیامبر آظه بچه ها بیشتر با وقایع مختلف زیرا تا این لح

این کار می تواند با نشان دادن عکس هایی از ) .داده شود و تاکید شود که همه این اتفاقات نماد چه چیزی بوده است

 (در انتهای فایل -کعبه و طاق کسری و بت خانه و آتشکده همراه باشد

 خراب شدن خانه ظلم و ستم= ریختن طاق کسری

 برستی و شروع خداپرستی از بین رفتن بت= ها شکسته شدن بت

 تش و شروع خداپرستیآپایان پرستش = ده شکآتخاموش شدن 

بچه . در روزی که پیامبر عزیز ما به دنیا اومدن و پا به این جهان گذاشتن از بین رفتن بدترین و زشتترین چیزهایعنی 

ها من خودم که االن داشتم با دقت به داستان اهالی سبزه زار گوش می دادم و فکر می کردم یه لحظه تو ذهنم یه 

کنه وقتی می آد؟ بچه ها جواب می  اگه گفتین چرا؟ بارون چی کار می( با تعجب. )چیزی اومد، اگه گفتین چی؟ بارون

 ...به ما آب می ده. تمیز می کنه، به گل ها آب می ده: دن

و کردم، گفتم اون روز که همه ی چیزای بد از بین رفتن انگار که بارون اومده، یعنی پیامبر ر آفرین، منم همین فکر

ها و  ت خدا می تونه به ما آدما بباره و بدیعزیز ما رو خدا انتخاب کرده به عنوان بهترین آدمی که مثل بارون رحم

و مهربون ما از طرف خدا اومده تا خدای یکتا رو یاد آدما بندازه و راه درست  پیامبر عزیز. از بین ببره رو اخالقای بد

  .و نشونشون بدهزندگی کردن ر
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 (ص)معجزات زمان والدت پیامبر انیمیشن  9

http://film.tebyan.net/film/132687 

 

تا دقیقه ی 

4:12 

 .پخش شود

توان چند  می .1

ی اول اینیمیشن را  دقیقه

 که معجزات زمان والدت

دهد پخش  را نشان می

 .کرد

 

فراهم کردن  .1

پروژکتور و وسایل 

 مرتبط  مورد نیاز

 

 شعر  12

 باره می آسمون از                      ستاره هزار هزار                                 

 نداره غم کسی هیچ                  شده فراوون شادی                            

 (تکرار دسته جمعی) دوباره پیامبره تولد                                            

 بهاره به به به                     اومد گل ، گل گل گل                           

 داره شادی پیام                        بر نامه کبوتر                                      

 (تکرار دسته جمعی) دوباره پیامبره تولد                                             

 سواره گل تاب رو               خندون و شاد بلبل                              

 داره حالی و شور چه           میخونه چه چه چه                               

 (تکرار دسته جمعی) دوباره پیامبره تولد                                               

 

2-12  

 دقیقه

آشنایی با فرهنگ  .1

شعر سرایی و ادبیات 

 .فارسی

آشنایی با پیامبر اکرم 

 .(ص)

1.  

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ffilm.tebyan.net%2Ffilm%2F132687&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEWKEMs8_8UefWU9oMsfojYjxXItw
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 (ص) محمدما  پیغمبر کودکانه شعر

 ما خوب پیغمبر

 (ص)محمد خدا نور

 مردم راه چراغ

 (ص) محمد ما رهبر

 

 همیشه کودکان ما

 (ص)  محمد گوییم

 هستیم تو پیرو ما

 محمد علی صل

 محمد پیرو ای

 مسلمان کودك ای

 روشن و پاك تو قلب

 ایمان و دین نور از

 تو نگهدار و یار

 قرآن و خدا باشد
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 محمد یا تو، بگو

 محمد علی صل

 

باره می آسمون از                      ستاره هزار هزار                        

نداره غم کسی هیچ                  شده فراوون شادی                     

دوباره پیامبره تولد                                                    

بهاره به به به                     اومد گل گل، گل گل                        

داره شادی پیام                        برهنام کبوتر                               

دوباره پیامبره تولد                                                 

سواره گل تاب رو               خندون و شاد بلبل                           

 

داره حالی و شور چه           خونهمی چه چه چه                                                                         

 دوباره پیامبره تولد                                               

 کار در منزل 11

ها بخواهید از پدر یا مادر ها بدهید و از آنیا در صورت امکان متن پرزی را پرینت گرفته به بچه دانه خرما 51 داستان

خود بخواهند آن را برایشان بخواند و مانند کتاب داستان آن را نگاه دارند و با شنیدن آن چیزهایی که در این برنامه 

 .های اخالقی داشته باشنداند را برای والدین خود بازگو کنند و سعی به عمل به این ویژگیآموخته

باال بردن سطح  .1 

یادگیری و به خاطر 

ی ی ادامهسپاری بوسیله

کار مرتبط با برنامه در 

 .منزل

پرینت داستان یا  .1

 متن پرزی
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 .مهربانی و گذشت را هم فراموش نکنند، بخششها بخواهید تمرین از بچه

 :ی فرجنتیجه گیری و دعا/ پایان 15

 ..باشین گرفته یاد چیز هم کلی و باشین راضی امروز مراسم از امیدوارم ها بچه

 چه چیزایی امروز درباره ی پیامبر مهربونمون یاد گرفتیم؟کیا می تونن خیلی سریع بگن 

بله ما امروز متوجه شدیم که پیامبر عزیز ما انقدر پاك و آسمونی بودن که با اومدنشون به این دنیا، بعضی از مکان 

پیامبر عزیزمون رو شناختیم و فهمیدیم ما بیشتر . های که توش ظلم می شد یا بت ها پرستش می شدند از بین رفتن

ایشون همه ی صفات خوب رو داشتن و مردم رو به داشتن اون . که ایشون چقدر مهربون بودند با همه مخصوصا بچه ها

به همه می گفتن که مهربون باشین، خوشرو باشیم و اخم نکنیم، تمیز و خوشبو باشیم، . صفت ها دعوت می کردن

 .هم کمک کنین و خدای مهربون رو بپرستینامانت دار باشین، به 

خدا . حضرت رسول اکرم هستند که االن زنده هستند یعجل اهلل فرجه نوه  یامام ما حضرت مهد ینبچه ها آخر

بد و  یبه خاطر ظلم و ستم آدم ها یشونا. کنن یما رو دعا م یشونرسونه و ا یم یشونما رو به ا یزندگ یخبرها

 یلیما خ یامبرهمون طور که پ! بچه ها. کنن ظهورکه خدا بهشون اجازه بده که  یند تا زمانهست یبگناهان آدم ها غا

مهربون هستند و  یلیباشن، امام زمان ما هم خ یخوب یکردن که آدم ها یم ییمهربون بودند و به همه کمک و راهنما

رو پر کنن از  یاها دعوت کنن و دن یمنتظر هستند که خدا بهشون اجازه بده که ظهور کنن و مردم رو به همه خوب

یاد بگیریم و مثل ایشون عمل کنیم ( ص)یعنی پیامبر ن که از پدربزرگشو یمکن یم یما هم سع. ها یو خوب ها یباییز

پس یادتون باشه از این جا که بیرون رفتین چیزایی که امروز . تا آدمای خیلی خوبی باشیم و یار امام زمانمون باشیم

به اون حضرت تولد پدر بزرگ عزیزشون رو تیریک بگیم حاال هم پاشین تا . تون نره و بهشون عمل کنینگفتیم رو یاد

 .و دعا کنیم که اون حضرت سالمت باشند و خدا هر چه زودتر اون حضرت رو ظاهر کنه تا آدم های بد رو از بین ببرند

2-12 

 دقیقه

 و بحث گیری نتیجه .1

 مفهوم ی دوباره انتقال

 .مبحث کلی

ذکر به وجود ت .5

مقدس صاحب الزمان 

به عنوان معلم و ( عج)

 .امام زمان ما

پیوند قلبی با  .3

العصر و حضرت صاحب 

السالم و دعا الزمان علیه 

 برای ایشان

 

 قسمت این اجرای .1

 و سکوت فضای در

 .توسل و توجه

آغاز دعا، پس از  .5

ها به توجه دادن بچه

اهمیت دعا برای فرج 

 .عج صاحب الزمان

سعی شود که متن  .3

عربی و ترجمه آن به 

زبان محلّی همزمان با 

 تالوت، نمایش داده

 .شود
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 .و دعای فرج رو باهم بخونیم و ببریم باالر بیایید همه باهم رو به قبله بیاستیم و دست هامون

 رو به قبله و ایستاده به احترام ایشان خواندن دعای فرج 

 

 

 :شیوه اجرای کاردستی

 

 مراحل مقدماتی 

 . کنندگان قرار دهیدپیش از آغاز مراسم الزم است اجزاء کاردستی را بنابر توضیحاتی که در جدول زیر ذکر شده آماده نمایید و در روز مراسم در اختیار شرکت 

 

 مراحل اصلی

 ،اتمام کار از ر صورت داشتن زمان می توانید از آنها بخواهید پسد. روی مقوا می باشد که توسط شرکت کنندگان انجام می شود رها شامل چسباندن اجزاء کاردستی باین مرحله  تن

 . به رنگ آمیزی تصاویر بپردازند
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مقوای کارتن را رنگ آمیزی کنید و یا با کاغذ : زمینه کاردستی .1

می توانید از دو رنگ آبی و سبز برای . رنگی روی آن را بپوشانید

تمایل تعدادی  در صورت. نشان دادن آسمان و زمین استفاده کنید

 .کوه با رنگ قهوه ای در قسمتی از کار رسم کنید

 

الگوی روبرو را بر روی کاغذرنگی : نورانی شدن آسمان حجاز .5

پرینت گرفته، بر اساس خطوط راهنما تا کرده و قیچی کنید و از 

در صورت . آن برای نشان دادن بارقه های نور در آسمان بهره ببرید

ا و یا بخشی از آسمان که نورانی است تمایل می توانید روی آنه

 .اکلیل بریزید

 

می توانید از انواع گل های تزئینی موجود در بازار : تزئین تابلو .3

استفاده کنید و یا با استفاده از کاغذرنگی و تصاویر آموزشی زیر 

 . گل درست کنید
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 :ماسک قورباغه نیاز وسایل و ابزار مورد

 1مقوا .1

 5(سبز، زرد، مشکی)رنگ گوآش یا آکریلیک  .5

 3کش یا نوار پارچه ای .3

 چسب حرارتی یا ماشین دوخت  .4

 

شکل های روبرو را روی مقوا ترسیم کرده و 

 :قیچی کنید

 

 سانتی متر 51در  4مستطیلی به ابعاد  .1

 سانتی متر 51در  6مستطیلی به ابعاد  .5

سانتی متر  52در  12مستطیلی به ابعاد  .3

به سپس دو ذوزنقه قائم الزاویه . رسم کنید

در دو کنج پایین ترسیم کرده اندازه دلخواه 

 . دور بریزید و و آن ها را قیچی کنید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 
 . ما برای صرفه جویی جعبه های مقوایی بدون استفاده را مصرف کردیم. می توانید از مقوای رنگی استفاده کنید  
 
 . اگر از مقوای رنگی استفاده می کنید نیازی به رنگ ندارید  
 
 .بهتراست از کش استفاده کنید  
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اضالع کناری هر سه مستطیل را به صورت مایل 

مطابق شکل روی هم قرار داده با استفاده از 

این کار را برای . چسب یا منگنه بهم متصل کنید

 . سمت دیگر نیز تکرار کنید

 
 

 

سانتی متر تهیه کرده  11در  3دو مستطیل به ابعاد 

مانند )و دو طرف هر دو مستطیل را به صورت مایل 

بر روی هم قرار داده و با استفاده از چسب یا ( ضربدر

 . منگنه بهم متصل کنید
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 . تصویر مرحله ی قبل از زاویه ای دیگر

 

در . سانتی متر تهیه کنید 5.2یک دایره به شعاع 

مرکز آن با استفاده از ماژیک سیاه یا مقوای سیاه 

سپس . چشم قورباغه نقاشی کرده و یا بچسبانید

دایره ی مورد نظر را مانند تصویر درمحل مناسب 

 . خود توسط چسب حرارتی متصل کنید
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دو چشم قورباغه قبل و بعد از چسباندن دایره ی 

 . زرد رنگ

 

چشم ها را در محل مناسب خود بر روی ماسک 

 . با استفاده از چسب حرارتی بچسبانید
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کش را با استفاده از چسب حرارتی یا منگنه به 

 . دو طرف آن متصل کنید
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 :گل قاصدک وسایل و ابزار مورد نیاز

 مقوای سفید 

 4مقوای لوله ای

 2میله ی باریک فلزی

                                                           
 
 . می توانید از مقوای معمولی نیز استفاده نمایید. ی رولی استمنظور مقوای دستمال کاغذ  
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 6اسفنج

 7کش

 نوار چسب 

 8قیچی و ماشین دوخت

 

 

سانتی  2تا  4مقوای لوله ای را به قطعاتی با طول 

 . متر ببرید

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                   
 
 . می توانید از لوله ی خودکار، نی و یا هر شیء میله ای شکل استفاده کنید. می تواند از جنس چوب یا پالستیک نیز باشد  
 
 . می توانید از یونولیت نیز استفاده کنید. منظور اسفنج مورد استفاده در گل سازی است  
 
 . در صورت نداشتن کش می توانید از نوارپالستیکی یا پارچه ای استفاده کنید  
 
 منگنه  
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آنها را از یک سمت قیچی کنید تا از 

 . حالت استوانه ای خارج شود

 

به کمک خالل دندان آن ها را لوله کنید و 

 .نوار چسب انتهای آن را بچسبانید با
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از مقوای سفید تعدادی مستطیل با عرض 

 .ببرید 9سانتی متر و طول دلخواه 4تقریبی 

 

سرتاسر مستطیل را از یک سمت به فواصل 

 . قیچی کنید( سانتی متر 2.2)منظم 

 

                                                           
 
 . هرچه طول مستطیل بیشتر باشد گل های پرپشت تری خواهید داشت 
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سر آن را با نوار چسب به استوانه های 

کوچک مقوایی که در مراحل قبل 

 . درست کردید بچسبانید

 

آن را دور تا دور مقوای لوله ای 

 . بچرخانید و انتهای آن را چسب بزنید
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 .  آن را با دست باز کنید

 

 . سر آن را کمی تا کنید
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برای درست کردن قاصدك به تعداد زیادی از 

 . این گل ها نیاز دارید

 

ساقه ی گل را در انتهای آن فرو کنید یا 

 . بچسبانید
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 52در  6دو مستطیل به ابعاد تقریبی 

آن دو را از دو . سانتی متر تهیه کنید

روی ( شبیه ضربدر)طرف به صورت مایل 

از  هم گذاشته و چسب بزنید یا با استفاده

قطعه ی . ماشین دوخت بهم متصل کنید

کوچکی از یونولیت یا اسفنج را در وسط 

 . یکی از مستطیل ها بچسبانید

 

کش یا نوار مورد نظ را به دو طرف کار 

می توانید با استفاده از چسب . وصل کنید

حرارتی و یا ماشین دوخت این کار را 

 . انجام دهید
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 .نمای پشت بدین شکل خواهد بود

 

گل های قاصدکی که درست کرده اید را در 

و گل را روی سر فرد  لیت فرو کنیداسنفج یا یونو

مورد نظر قرار دهید و با کش از زیر چانه ی او 

  .رد کنید
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 :گل مینا وسایل و ابزار مورد نیاز

 کاغذ رنگی  .1

 خالل دندان .5

 چسب مایع .3

 قیچی .4

 

. سانتی متر و طول دلخواه آماده کنیدد  6نوارهای کاغذی به عرض تقریبی 

هرچه تعداد نوارهای کاغذی بیشتر باشدد گلبدرگ هدا پرپشدت تدر و گدل       

 . زیباتر خواهد شد
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در صورت امکان با استفاده از قیچی دالبری یک سدمت آن را بده صدورت    

در سمت دیگر آن خطی بدا مدداد رسدم کنیدد بده      . کنگره دار قیچی کنید

 . سانتی متر با لبه ی خارجی نوار کاغذی فاصله داشته باشد 1طوری که 

 

با استفاده از قیچی نوار کاغذی را از سمتی که دالبدری نمدوده ایدد ریدش     

دقت کنید که طول گلبرگ ها بایستی تا سر خطی باشد که با . ش کنیدری

 . مداد رسم نمودید

 

سدانتی متدر و طدول دلخدواه      1تعدادی نوار باریک به رنگ زرد به عدرض  

هرچه تعداد این نوارها بیشتر باشد مرکز گل بزرگتدر خواهدد   . آماده نمایید

 . شد
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 . سر خالل دندان را مانند تصویر با قیچی یا کاتر ببرید

 

 .سر خالل دندان پس از بریدن بایستی مانند تصویر روبرو شود
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ابتدا چند نوار باریک زرد رندگ را بده یکددگیر بچسدبانید سدپس انتهدای       

 . آخرین نوار زرد را به انتهای گلبرگ ها چسب بزنید
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بده ایدن   . در این مرحله باید نوارهای اماده شده را دور خالل دندان بپیچید

ترتیب که سر نوار زرد را در شکاف میان خالل دندان قرار داده و سپس با 

نوارهدا را خیلدی شدل و یدا     . چرخاندن آهسته ی خالل نوارها را رول کنید

 . خیلی سفت نپیچانید

 
 . مرکز گل آماده است و اگر پیچاندن را ادامه دهید گل کامل خواهد شد
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 .چسب بزنید و اجازه دهید تا خشک شود را در پایان نوار کاغذی

 

 .برش ها را با انگشتان خود بطرف خارج منظم کنید
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برای درست کردن برگ طرح . برای محکم کردن کار از چسب حرارتی استفاده نمایید 12.متر بچسبانیدسانتی  6تعداد زیادی گل آماده کنید و آن ها را روی نواری به عرض تقریبی 

 .برگ ساده ای را روی کاغذ رنگی ترسیم کرده و دور تا دور آن را قیچی نمایید

 

 

 

                                                           
  

 . طول این نوار به اندازه ی دور تا دور سر شخصی است که قرار است تاج گل را بر سر بگذارد  
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هایی استفاده شده که از منابع مختلف تهیه  عکسزمان آماده سازی تاج گل از مراحل آن به صورت کامل عکس گرفت نشده است لذا در نگارش آن از : توضیح

 . شده اند

 

 در توضیح به بچه ها به کنگره های باالی طاق اشاره کنید که آن ها در آن زمان ریخته است و قسمت هایی دیگر به مرور زمان ریخته است. 



53 

 

 


