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 اجرا شیوه –مواد الزم  اهداف زمان متن شماره

 :کاردستی/ پیش برنامه 1 

 .استدر انتهای جدول آمدهماه مبارک رمضان ی کاردستی  هطرز تهی

 

 عدم به توجه با .1 دقیقه  02

 یک در هابچه حضور

 شودیم هیتوص زمان

 یرسم شروع از قبل

 هک یرانیفراگ یبرا برنامه

 کاردستی اندآمده زودتر

 نیا با مرتبط و یا نقاشی

 .شود انجام مناسبت

 مقوا .1

 تصتتتاویر از پرینتتتت .0

 .شده آورده

 قیچی .3

چستتتا متتتاتیکی و  .4

 چسا حرارتی 

 آغاز 0

ما خیلی خوشحالیم که امروز با ! ها بچه. ها خوبین؟ خوشین؟ سالمتین؟ خیلی خوش اومدین به جشن ما سالم بچه

آیه از و با نام و یاد خدا و خوندن یه ر بذارین قبل از هر چیزی جشنمون. خوایم خوش بگذرونیم شماییم و می

خوایم با حاال می. ی قرآن اسمش چیه؟ آفرین، بقرهدونه بلندترین سورهکی می .کنیم شروع قرآنی  سورهبلندترین 

 .این سوره رو بخونیم 170ی هم آیه

 الرَّحِیم الرَّحْمَنِ اللَّهِ بِسْمِ

  أَي َُّها الَّذيَن آَمُنوا ُکُلوا ِمْن طَيِّباِت ما َرَزْقناُکْم َو اْشُکُروا لِلَِّه ِإْن ُکْنُتْم ِإيَّاُه تَ ْعُبُدونَ يا 

از تمام آنچه در روی زمین برای )یم بخورید اشما کرده ی که روزیااید، از چیزهای پاکیزهای کسانی که ایمان آورده

زیرا بدون شکر )پرستید ا سپاس گزارید اگر تنها او را میو خدا ر( برخوردار شوید ایم و پاکیزه استشما آفریده

 ( .پرستش تمام نیست

 (استمعنای آیه برای مربی آمده)

برای  توسل به قرآن .1 دقیقه 12

نورانی شدن دل که 

 .عامل هدایت است

آشنایی و شناخت  .0

و  کتاب آسمانی قرآن

  .نزول آن در شا قدر

ی  آشنایی با سوره .3

 .قدر و معنای آن

آشنائی با اهمیت  .4

شا قدر به عنوان 

های این  یکی از شا

 .مبارکماه 

 

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=2&AID=172
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 (ها بخواهید همراهی کنندبار تکرار کنید و از بچه 3آیه را )

درسته که . فکر نکنیم؟ بله درسته ها به نظرتون این کافیه که ما فقط از روی آیات بخونیم و به معناشونخا بچه

کنه، ولی دونستن معانی آیات هم فقط خوندن قرآن هم خیلی خیلی خوبه و خوندن قرآن قلا ما رو نورانی می

فهمیم که خداوند به ما چی اگه گفتین چرا؟ بله درسته، چون با دونستن معنای آیات ما می. خیلی خیلی بهتره

های خدای مهربون ما باید ی هدایت ما فرستاده و خا برای استفاده از راهنماییقرآن رو خدای مهربون برا. گفته

های با هربون توی این آیه به انسانحاال خدای م. ها عمل کنیمهای قرآن رو هم بدونیم که بتونیم به اونمعنی آیه

کنند و خدای مهربون رو برای ای که خداوند آفریده استفاده ایمان گفته که و اجازه داده که از چیزهای پاکیزه

ی درست از یعنی چی؟ یعنی این که استفاده. دادن اون نعمات شکر کنند و با شکر کردنشون خداوند رو بپرستن

ها پرستیدن خداونده و ی خدا که بهمون اجازه داده مصرف کنیم و بعد شکر خدا برای اون نعمتهای پاکیزهنعمت

ها استفاده خدای مهربون ما به ما یه عالمه نعمت داده و به ما گفته از اون. م بدیمما وظیفه داریم این کار رو انجا

  .بشیم ترنزدیکبه جا بیاریم و با تشکر کردن از خدا به اون  کنیم و فقط یادمون باشه که شکرش رو

این ماه یعنی ماه چون خودش گفته که !!! ها حاال خدای مهربون ما رو توی این ماه مهمون کرده، چطور؟خا بچه

تر از خدا؟ پس مهمونیه خدای مهربون هم یه تر و مهربانمبارک رمضان ماه مهمانی منه، و چه کسی بخشنده

مهمونی خیلی خاصه و به ما توی این مهمونی قراره حسابی خوش بگذره به این معنا که از ما حسابی پذیرایی 

خداوند همیشه نعماتش رو در اختیار ما قرار داده . قایسه نیستها قابل مولی، ولی پذیرایی خدا با ما آدم. میشه

مهمونی خدا اینطوریه . ده کنیمکنه که ما هم باید حسابی ازش استفاولی توی این ماه یه پذیرایی دیگه از ما می

ی که به های زیادکه به ما گفته از غذامون بزنیم و کمتر بخوریم ولی به جاش خدای مهربون توی این ماه با ثواب

 . کنهها پذیرایی میده از اونهاش میبنده

 

هوم آشنائی با مف .2

 .روزه

 

 

 تشکر  فعالیت گروهی 3

 

آشنائی با مفهوم  .1 دقیقه 02

تشکر کردن برای 

 کاردستی در این .1

 .شود مرحله تکمیل می
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 ها، اگه شما به من االن یه جایزه یا سوغاتی یا یه کادو بدین، از من چه انتظاری دارین؟ بچه

 .بله، که تشکر کنم ازتون و خوشحال بشم

 حاال اگه نکردم چی؟ اگه اصال توجهی نکردم و ازش حتی استفاده هم نکردم یا حتی خرابشم کردم چی؟ 

 . شیم آره ناراحت می اخ

 حاال دوباره براش دوست دارین کادو بخرین؟

دونسته، یا من انقدر ی پیش نمی ید خوب حاال مثال دفعهخرم چون شا جا شاید بعضیا بگن من دوباره میخوب این

 .ی پیش رو یادم بره و دوباره براش کادو بخرم هربون هستم که دفعهم

ی درست نکنه چی کار  بار دیگه بگیرین و باز همونطوری تشکر نکنه و ازش استفاده 3یا  0ها اگه  ولی بچه

 کنین؟ می

کمتر  خریم، اصال شاید دیگه رابطمون با اون شخص کمتر بشه و شیم و دیگه براش چیزی نمی آره ناراحت می

 .دوسش داشته باشیم

 .انجام بدیم فعالیتخوایم یه  حاال با هم می

 ده یا داده؟ترین هدیه و کادو رو کی به ما میها به نظر شما بیش بچه

خوایم به تعداد خوایم بکنیم اینه، ما میحاال کاری که می. ن به ما دادهبله خدای مهربون که هر چی داریم رو او

تونیم گلبرگ بزاریم و رگ بزاریم و ببینیم که چند تا میکه خدا به ما داده برای این گل، گلبهایی ها و هدیه نعمت

ها انجام شود و یا بر روی مقوایی که طرح  تواند بر روی تخته با کشیدن گل و گلبرگ این کار می. )خوشگلش کنیم

، خانه، پول در حدی که گرسنه و مادرامنیت، پدر : ها نعمت(. )ها از قبل تهیه شده است گل کشیده شده و گلبرگ

های  تونیم باهاش زیباییچشم سالم که می وایم، راه بریم،مونیم، دست سالم، پای سالم که می تونیم باهاش بدنمی

تونیم حرف  تونیم کتاب بخونیم، زبون داریم می ی خدا به ماست رو ببینیم و لذت ببریم، می این دنیا رو که باز هدیه

که مسلمان و شیعه هستیم و خدا به ما راه درست  و مهمتر از همه این... م و بخندیم و غذا بخوریم، بزنیم و بگی

زندگی کردن رو هم نشون داده و به حال خودمون تو این دنیا دلمون نکرده، برای ما پیامبر و امامان مهربون 

 ( چقدر ناراحتی داشتیمها نبودن معلوم نبود وضع ما االن چه جوری بود و  فرستاده که اگر اون

 دریافت هدیه

تشکر از نعمات خدا  .0

ی درست از  با استفاده

ها که گناه نکردن  آن

 .باشد می

 

0.  
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دیم گفتیم چه انتظاری داریم؟ بله خوب حاال که  خوب حاال همونطور که گفتیم وقتی که کادو و هدیه به کسی می

 خدای مهربون این همه به ما نعمت داده ما باید چی کار کنیم؟ 

حاال بگین . کنیم ز خدا میبیان حاال برای این یکی گلمون گلبرگ بزاریم ولی ایندفعه به تعداد تشکرهایی که ا

 .کنین تا من برای گلتون گلبرگ بزارم ببینم از خدا چه طوری تشکر می

. از نعمتایی که داده خوب استفاده کنیم، کارایی که گفته رو انجام بدیم و کارایی که گفته انجام ندیم و انجام ندیم

ن تشکر کنیم مثال بگیم خدایا شکرت و به یاد با زبونمو حبت کنیم و به حرفاشون گوش بدیم،به پدر و مادرمون م

خونیم  خونیم یا قرآن می خوریم، وقتی که کتاب می مثال وقتی که غذا می. اون و نعمتایی که بهمون داده باشیم

بینیم یاد سالمتیمون بیافتیم و ازش  ازش تشکر کنیم بخاطر نعمت چشمی که بهمون داده، وقتی بیماری رو می

که با پدر و  وقتی از این. کنیم شکرش کنیم کنیم و از دست و پامون استفاده می ورزش میوقتی . تشکر کنیم

دن و کمک به صدقه دا. کارای خوب بکنیم و کارای بد نکینم. مادرمون هستیم خوشحالیم به یاد خدا بیافتیم

رسه از داشتن  ا میه گوش مافتیم و حرفاشون ب و مهمتر این که وقتی به یاد امامان و پیامبر عزیزمون می. فقیران

و خدا رو شکر کنیم که زمان امام زمان عزیزمون حضرت . های خوبی باید خدا رو شکر کنیمهمچین فرستاده

دعای امامان و پیامبرمون برای ما یکی . تونیم با کارای خوبمون ایشون و خوشحال کنیم هستیم و می( عج)مهدی 

ن و شیعه هستیم هست، پس ما باید سعی کنیم همیشه قرآن و دعا از بهترین هدیه های خدا به ما که مسلمو

ما چی خواسته، امامان ما  بخونیم تا بدونیم خدای مهربون که این همه به ما نعمت و هدیه داده به ما چی گفته و از

 .گن که ما چی کار کنیم تا بهترین تشکر رو از خدای مهربون بکنیم تر به ما میبهتر و راحت هم

 .اه عزیز، یعنی ماه مبارک رمضان، ماه مهمانی این خدای مهربون که به ما این همه نعمت دادهاین م

 ما مهمونش های بهتر بده، چونگیره یعنی که به ما خیلی هدیه میحاال وقتی خدای ما که انقدر مهربونه مهمونی 

های خدا و  باید بیشتر به یاد مهربونی ما توی این مهمونی یعنی توی این مهمونی،. کنهو از ما پذیرایی می هستیم

قرآن . هاش بیافتیم و ازش تشکر کنیم، با انجام دادن کارهای خوب مثل اونایی که گلبرگای گلمون شدن نعمت

 ...بخونیم، کارای خوب کنیم،

وشحال دونیم و خدا هم از ما راضی و خداده رو توی این مهمونی بیشتر میاین طوری قدر نعمتایی که خدا بهمون 
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امام زمانمون کنه موفق باشیم و به  ده و کمکمون می های خوب می شه و باز هم بیشتر و بیشتر به ما هدیه می

 .تر بشیمنزدیک

 

 (ماه و ستاره)ماه مهمانی خدا نمایش  4

 

ای  ستاره. شنفتن گفتن و گل می کردن، گل می ها، یه شا ماه و چند تا ستاره داشتن با همدیگه صحبت می بچه

پر از نور  ها به نظرش خیلی کرد که یهو یکی از خونه ها نگاه می که از همه کوچولوتر بود داشت از اون باال به خونه

های بزرگتر  رو کرد به ستاره. دقت که کرد دید که صاحا اون خونه یه مهمونیه بزرک گرفته. و جنا جوش اومد

 :و ماه تابون و گفت

ی رنگ و وارنگی، مثل  به به، چه سفره. نگاه کنین، نگاه کنین اون خونه رو ببینین چه خبره توش: ستاره کوچولو

 .ی مهمونا زحمت کشیدهاین که صاحا خونه حسابی برا

 .کنن های دیگه به همون سمت دقت و نگاه می ستاره

انگار خیلی مهمونارو دوست داشته و . گی ستاره کوچولو، کاش مام مهمون او خونه بودیم راس می: ها یکی از ستاره

 (کنن همه تصدیق می. )خواسته حسابی بهشون خوش بگذره می

هام خوش بگذره، چه  ها هم اسباب بازی اورده که به بچه حتی برای بچه! ینببینین، ببین: ها یکی دیگه از ستاره

 (کنن همه تصدیق می. )ی مهربونی، به فکر همه بوده صاحا خونه

دوستای من، هر موقع . آفرین ستاره کوچولو که خوب دقت کرد: گه کنه و می ماه که تا حاال ساکت بوده شروع می

نه که به مهموناش حسابی خوش بگذره و با خوشحالی از خونش برن ک گیره، سعی می که کسی مهمونی می

 .بیرون

اااا راستییییی، مگه این ماه، ماه رمضان نیست و مردم : پرسه کنه و یهو با تعجا می ستاره کوچولو یه ذره فکر می

ده به  ینباید روزه بگیرن و چیزی نخورن؟ پس چرا صاحا این خونه مهمونی کرده و داره غذاهای خوشمزه م

 مهموناش؟

 آشنائی با آداب .1 دقیقه 12

 .مهمانی دادن

آشنائی با ماه مبارک  .0

رمضان به عنوان ماه 

مهمانی خداوند و 

چندین برابر شدن 

ها در این ماه  ثواب

 .مبارک

فراهم کردن نقاب یا  .1

 .ماسک برای ماه و ستاره
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ی باهوش  آفرییییین به ستاره: گه کنه و با رضایت و خوشحالی بهش می ماه مهربون یه نگاهی به ستاره کوچولو می

درسته عزیزم، این ماه، ماه مبارک رمضان که مسلمونا توی این ماه روزه . ما که حواسش به همه چیز هست

ن صبح تا اذان  مغرب باید روزه باشن و چیزی نخورن، و مغرب که ولی فقط از اذا. خورن گیرن و غذا و آب نمی می

 . کنن و باز میر روزشونام افطاریه و این مهمونا دارن  یاین مهمون. خورن کنن و افطار می شه روزشون و باز می می

نخورده بودن، ی این مهمونا به خاطر خدای مهربونمون روزه گرفته بودن و هیچی  آهان، پس همه: ستاره کوچولو

 .خدا ازشون قبول کنه. آخی، چقد من خوشحالم که امشا این مهمونی رو دیدم

من شنیده بودم که ماه . ماه عزیز، من یه سؤال دیگه دارم، االن بحث مهمونی شد یادم اومد: ها یکی دیگه از ستاره

پس چرا . تونن چیزی بخورن این یعنی چی آخه، پس چرا مسلمونا تو طول روز نمی. رمضان ماه مهمونی خداس

 .من نمی فهمم. خدا گفته مهمونه منین توی این ماه

خیلی خوبه که دوستای عزیز من . به به، چه سؤال خوبی: گه کنه و می ماه مهربون یه نگاه با محبت به ستاره می

مهمون دعوت ی عزیز، مگه نگفتیم که وقتی یکی  ستاره. خوان همه چیو خوب بفهمن کنن و می اینقدر فکر می

 کنه دوست داره بهترین چیزارو به مهموناش بده و مهمونارو خوشحال کنه؟ می

 .بببببله: ها گفتن ی ستاره همه

 خوب به نظرتون بهترین چیزای برای آدما چیه؟ غذاس به نظرتون؟

 !نمی دونیم: گویند کنند و می ها فکر می ستاره

های زیادی که ها و هدیه ن از خدا به خاطر نعمتما اینه که بتوندوستای عزیزم، بهترین چیز برای آد: ماه مهربون

بهترین چیز اینه که خدا . بهشون داده تشکر کنن و به خدا نزدیک بشن و به حرفای خدای مهربون گوش بدن

 .ازشون راضی باشه و اونا بتونن با کارای خوبشون ثوابای زیادی بکنن

واقعا این چیزا برای آدما خیلی بهتر از غذاهای . اسمون اصال به اینا نبودحو. گی بله ماه مهربون راس می: ها ستاره

 .ره شه و حتی مزشونم یادشون می رنگ و وارنگه که خیلی ام زود تموم می

کنه که پر  حاال توی این ماه عزیز، خدای مهربون یه سفره پهن می. بله، آفرین که انقد خوب فهمیدین: ماه مهربون

ی کارای خوب مثل، نماز خوندن، راست گفتن، کمک کردن، قرآن  که همه عنی چی؟ یعنی اینحاال ی. از ثوابه



8 

 

خوندن، دعا خوندن، مهربونی کردن و حتی خوابیدن و تفریح کردن هم یک عالمه ثواب داره، خیلی بشتر از ثوابی 

گیرن یعنی  نن و روزه میو این همه ثواب برای کسائی که مهمونه خدا هستن و مسلمو. های دیگه داره که تو ماه

 . مهمونای خدای مهربون

حاال دیدین خدای مهربون چه میزبان خوبیه و چقدر مهمونیش خوبه؟ مردم توی این ماه یه عالمه ثواب جمع 

 .تونن چندین برابر از خدا تشکر کنن و به خدا نزدیک بشن و از شیطون دور بشن کنن و می می

گیرن و دور هم  تازه بعدشم افطاریا مهمونی می. ، خوش به حال مسلموناوایییییی، چقدر خوب: ستاره کوچولو

گذره بهشون و خوشحالن که برای خدای مهربون تونستن روزه بگیرن و کارای خوب  شن و خوش می جمع می

 . بکنن و گناه نکنن

ا و روزه دارا نورانیه، های مسلمون فکر کنم اصال به خاطر این باشه که توی این ماه انقد خونه: ی دیگه یک ستاره

گم کاش آدما همینطور که  دونین من می ولی می. خونن چون خیلی بیشتر به یاد خدا هستن و قرآن و دعا می

 .دادن موندن و کارای خوبشون و ادامه می توی این ماه به یاد خدا هستن می

براشون دعا کنیم که بتونن و ادامه کنن، بیاین مام  گی ستاره جون، ولی حتما این کارو می راس می: ماه مهربون

 .بدن و گول شیطون و نخورن

 .باشه، چشم ماه مهربون: ها ستاره

تر بشن نزدیک( عج)ان تر بشن و به تو و امام تو یعنی امام زممای خوب و که خوبدخدایا، کمک کن آ: همه با هم

 .تر ظهور کنه و پیششون باشهو امامشون زود

 

 (ع)والدت امام حسن  داستان 2

 

تا فرزند داشتن که امام حسن مجتبی  4( ص)ها، حضرت زهرا سالم اهلل، یعنی دختر پیامبرمون حضرت محمد  بچه

پس بگین . ، امام دوم ما شیعیان شدند(ع)بزرگترین فرزند ایشون بودن و بعد از شهادت پدرشون حضرت علی ( ع)

آشنائی با امام  .1 دقیقه 12

و ( ع)حسن مجتبی 

بعضی از صفات ایشان 

چون مهربانی و صبر 

نیاز به پروژکتور و  .1

محل مناسا برای 

 .پخش پرزی
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 (. ع)شدن؟ بله، حضرت علی  امام دوم ما( ع)بودن که بعد امام حسن   ببینم، امام اول ما کی

به دنیا اومدن، حضرت زهرا به امیر المؤمنین فرمودن که برای ( س)ها، وقتی که اولین فرزند حضرت زهرا  بچه

پس . باید انجام بدن( ص)ولی امیرالمؤمنین فرمودن که این کارو پیامبر . شون اسمی رو انتخاب کنن و بگذارن بچه

هم گفتند که ( ص)ولی پیامبر . ون خواستن که نامی برای اون نوزاد انتخاب کننداومدن ازش( ص)وقتی که پیامبر 

و خالصه، خدای مهربون نام حسن رو برای امام حسن مجتبی انتخاب .خدا باید برای این نوزاد نورانی اسم بگذاره

خیلی خیلی ( ع)امام حسن  پس. ده برگزیده و انتخاب شده میلقا ایشون هم مجتبی هست و معنی  .کنه می

 .و خدا ایشون رو برای هدایت مردم انتخاب کرده بود بخشنده و مهربون بودن

وست ی بچه هارو د ها و خودشونم همهبچه کردن به محبت بهمهربون ما همیشه همه رو سفارش میها پیامبر بچه

م رو دوست و امام حسین علیها السال زیاد امام حسن رانقد( ص)پیامبر ! کردنداشتن و حتی باهاشون بازی می

گفتن که ی مردم میکردن و به همهبوسیدن و بغل میها رو میهمیشه اون. ونم بگم چقدتداشتن که من واقعا نمی

رو دوست داره و منو دوست داره باید امام حسن و امام حسین و دوست داشته باشه، چون خدا اون ها رو  هر کی خدا

 .چون بهترین آدمای روی زمین بودن و باعث هدایت شدن خیلیییی از آدما شدن خیلییی دوست داره،

ولی امام  !ها یارای کمی داشتن و بیشتر مردم زمانشون گول آدمای بد و ظالم و خورده بودن امام حسن عزیز ما بچه

کردن  شدن و براشون دعا می که خیلی خیلی مهربون و صبور بودند، هیچ وقت از اطرافیانشون ناراحت نمی( ع)حسن 

اصال به خاطر همین اخالق خیلی خوب و مهربونیشون بود که خداوند نام حسن یعنی . ها رو هدایت کنه تا خدا اون

م روز والدت این امام مهربون و عزیز ماست و ما به همین خاطر امروز ه. زیبا و نیک رو برای ایشون انتخاب کرد

  .خوشحالیم و جشن گرفتیم

 

 .ایشان

 بازیگوش هایبادکنک بازی 6

 

 هر از و بفرستند هوا به را خود هایبادکنک تا بخواهید هاآن از و دهید شده باد بادکنک یک هابچه از کدام هر به

12-02 

 دقیقه

افزایش جذابیت  .1

 جشن

انجام فعالیت تحرکی  .0

هیجان در تن  .1

صدای مربی و رسا 

بودن صدا از ملزومات 
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 کسا را الزم مهارت بازی این انجام در هابچه آنکه از پس. نیفتد زمین به بادکنک تا کنند استفاده بدنی حرکت گونه

 خود بادکنک تا بخواهید هابچه از و برده نام را... و شکم بازو، دست، سر، قبیل از بدن اعضای از یکی توانیدمی کردند،

 .دارند نگه هوا در بدن، از عضو این تماس با تنها را

است و همانطور که ما از ها بگویید که اعضاء بدن ما نعمات بزرگی هستند که خداوند متعال به ما دادهدر انتها به بچه

در حقیقت خدای . کنیم از خدای مهربان نیز باید تشکر کنیمتشکر می کند از اوهر کسی به دلیل لطفی که به ما می

مهربان از هر کس و هر چیز به ما لطف بیشتری کرده و ما باید قدردان او باشیم و از نعمات بیشمارش بهترین 

گفتن، از  های خدا انجام دادن دستورات و احکام اوست مثل راستهای تشکر از نعمتیکی از راه. استفاده را بکنیم

 ....دیگران خوب گفتن و خوب یاد کردن، کمک کردن، احترام گذاشتن، با ادب بودن، نماز خواندن، روزه گرفتن و 

 

 طالیی اژدهای:  نشر   نصیری ندا: نویسنده - کودکان برای جذاب و آسان گروهی هایبازی کتاب:  منبع 

ها خصوصا با  در بچه

 هاتوجه جابجایی نقش

باعث افزایش دقت،  .3

هماهنگی و عکس عمل 

 .ها خواهد شد بچه

 تقویت تمرکز، افزایش .4

 حرکتی، و بصری قوه

 عمل، سرعت افزایش

 افزایش عضالت،  تقویت

 گیری تصمیم قدرت

این بازی  خوب اجرای

 .باشد می

 تعداد به بادکنک .0

 ها بچه

 کلیپ 7

 ماه خدا

http://koodakane.aqr.ir/Portal/home/?videoondemand/28648/57785/152100/%D9%8

5%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D8%AE%D8%AF%D8%

A7 

 

 ی کله گنجشکی روزه

http://koodakane.aqr.ir/Portal/home/?videoondemand/28648/57785/149080/%D8%B1

D9%87%20%DA%A9%D9%84%D9%87%20%DA%AF%D9%D9%88%D8%B2%

%86%D8%AC%D8%B4%DA%A9%DB%8C 

 

 2هر یک 

 دقیقه

پرژکتور و بلندگو و  .1 

 لا تاپ و پرده نمایش

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/My%20Documents/Downloads/ماه%20خداhttp:/koodakane.aqr.ir/Portal/home/%3fvideoondemand/28648/57785/152100/%25D9%2585%25D9%2587%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2586%25DB%258C%20%25D8%25AE%25D8%25AF%25D8%25A7
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/My%20Documents/Downloads/ماه%20خداhttp:/koodakane.aqr.ir/Portal/home/%3fvideoondemand/28648/57785/152100/%25D9%2585%25D9%2587%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2586%25DB%258C%20%25D8%25AE%25D8%25AF%25D8%25A7
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/My%20Documents/Downloads/ماه%20خداhttp:/koodakane.aqr.ir/Portal/home/%3fvideoondemand/28648/57785/152100/%25D9%2585%25D9%2587%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2586%25DB%258C%20%25D8%25AE%25D8%25AF%25D8%25A7
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/My%20Documents/Downloads/ماه%20خداhttp:/koodakane.aqr.ir/Portal/home/%3fvideoondemand/28648/57785/152100/%25D9%2585%25D9%2587%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2586%25DB%258C%20%25D8%25AE%25D8%25AF%25D8%25A7
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/My%20Documents/Downloads/ماه%20خداhttp:/koodakane.aqr.ir/Portal/home/%3fvideoondemand/28648/57785/152100/%25D9%2585%25D9%2587%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2586%25DB%258C%20%25D8%25AE%25D8%25AF%25D8%25A7
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/My%20Documents/Downloads/ماه%20خداhttp:/koodakane.aqr.ir/Portal/home/%3fvideoondemand/28648/57785/152100/%25D9%2585%25D9%2587%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2586%25DB%258C%20%25D8%25AE%25D8%25AF%25D8%25A7
http://koodakane.aqr.ir/Portal/home/?videoondemand/28648/57785/149080/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%20%DA%A9%D9%84%D9%87%20%DA%AF%D9%86%D8%AC%D8%B4%DA%A9%DB%8C
http://koodakane.aqr.ir/Portal/home/?videoondemand/28648/57785/149080/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%20%DA%A9%D9%84%D9%87%20%DA%AF%D9%86%D8%AC%D8%B4%DA%A9%DB%8C
http://koodakane.aqr.ir/Portal/home/?videoondemand/28648/57785/149080/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%20%DA%A9%D9%84%D9%87%20%DA%AF%D9%86%D8%AC%D8%B4%DA%A9%DB%8C
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 رمضان به زبان انگلیسیماه 

        https://www.youtube.com/watch?v=jKnTObny38o 

 آقا رمضونداستان  8

آقا رمضون در واقع اسمش . مون یک آقایی بود به اسم رمضونها که خیلی بچه بودم؛ توی محلهیادش بخیر اون وقت

گفت و مردم می« اهلل اکبر»ها با صدای بلند ، موقع سحرهای ماه رمضون توی کوچهششعبون بود ولی چون از بچگی

 . «آقا رمضون» ، کردندصداش میکرد؛ همه اهل محل رو بیدار می

. شد هیچ کس برای سحری خوردن خواب نمونهآقا رمضون صدای خیلی خیلی بلندی داشت و همین باعث می

کرد، پدرم سفره مادرم تند تند غذا گرم می. صدای آقا رمضون از خواب می پریدمخالصه هر روز صبح قبل از اذان، با 

، چایی و عطر لیموی تازه بوی غذا. شدگم مشغول درست کردن شربت آبلیمو میکرد و خواهر بزرسحر رو آماده می

 . خوابیدمکشیدم روی سرم و دوباره میاومد پتو رو میخیلی خوابم می اما من که. پیچیدتوی خونه می

: د شد و گفتآقا رمضون از کنارم ر. مضون رو دیدمگشتم؛ توی کوچه آقا رمییه روز که داشتم از مدرسه به خونه بر

 :آقا رمضون با مهربونی گفت« .اشتمآقا رمضون یه سوال د. سالم» : من هم در جواب گفتم« قا کریم گلسالم بر آ» 

 « بپرس گل پسر» 

از وقتی بچه بودم چون صدای خیلی »: آقا رمضون گفت« ها نمیذاری بخوابیم؟چرا صبح» : من بدون معطلی گفتم

ها، سحرها داد بزنم و برای سحری خوردن خواستند که ماه رمضونهل محل از من میبلندی داشتم همه بزرگترهای ا

من باید برم »  :یعنی چی؟، آقا رمضون گفت «قوه و بنیه»تا خواستم بپرسم « .پیدا کنن تا قوه و بنیهکنم  بیدارشون

« قوه و بنیه » . آقا رمضون این رو گفت و رفت« .بابا جان االن نماز جماعت شروع میشه خداحافظت باشه . مسجد

کنم باید  رو  پیدا ولی با خودم گفتم حتما  برای اینکه قوه و بنیه! فهمیدم یعنی چیکلمه سختی بود؛ اصال نمی

ا هم هالس چهارمیبعد پیش خودم گفتم آخ جون حتما اینطوری از ک. مثل بزرگترها. شم  و روزه بگیرمسحرها بلند ب

 ادر و پدر و خواهر بزرگمتصمیم گرفتم از روزهای بعد با صدای آقا رمضون از خواب بلند بشم و مثل م. تر میشمگنده

آشنایی با بحث روزه  .1 دقیقه 12

 .و سحری خوردن

ماه رمضان ماه  .0

 .عبادت خدا

1.  

https://www.youtube.com/watch?v=jKnTObny38o
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 .  ا رو تکرار کنمهپای سفره سحری بشینم و کارهای اون

م به یکدفعه شنیدم که مادر. فردای اون روز وقتی آقا رمضون داد زد مثل روزهای قبل پتو رو کشیدم روی سرم

م پای تا این رو شنیدم از جا پریدم و رفت. «گیریداشته باشی روزه می خرما بخور یه خرده قوه بنیه » :خواهرم گفت

من . همگی زل زده بودند به من. «منم میخوام قوه بنیه پیدا کنم. من هم خرما بدهبه » :به مادرم گفتم. سفره سحری

ر که لقمه توی همونطو« کریم جان میخوای روزه بگیری؟»مادرم پرسید . خوردم با شربت آبلیموهم تند تند خرما می

ا اا»: ناراحت شدم و گفتم« .خواد بگیریینم. ها واجا نیستروزه که به بچه» : خواهرم گفت. دهنم بود گفتم بله

 . «باشه کریم جان اگه دوست داری بگیر»مادرم گفت « .میخوام بگیرم

حسابی هم گرسنه . تشنه شده بودم. گشتم هوا آفتابی بودوقتی از مدرسه برمی. می بودروز گر. اون روز، روزه گرفتم

 .بودم 

 . زیر گریهتا به خونه رسیدم و تنگ آب رو لا طاقچه، بغل گلدون دیدم زدم 

جورواجور  سوال هایمادرم . ور گریه کردممن جواب ندادم و همینط« کریم چی شده؟» مادرم  بدو بدو اومد گفت 

 » :مادرم گفت. «امخورم روزهنمی»گفتم . «پاشو بیا غذا گرم کردم، بخور»: ؟ آخرش گفتپرسید تا بفهمه چی شده

ها خواستم مثل آدم بزرگولی می! یعنی چی« کله گنجشکی»نقهمیدم . « ها کله گنجشکیهاشکال نداره روزه بچه

مادرم هم گفت باشه و . خورمگقتم نه نمی. پیدا کنم قوه و بنیه رو، هاها تا مثل آدم بزرگروزه بگیرم نه مثل بچه

مادر و خواهرم مشغول پختن آش و حلوا . های افطار بودوقتی از خواب بیدارشدم نزدیک. کم کم خوابم برد. رفت

ها آماده شد تا حلوا. بردبوی غذا دلم رو ضعف می. من هم رفتم توی آشپزخونه و نشستم همونجا تا افطار بشه. بودند

 . یک بشقابش رو برداشتم و گفتم این برای من

ستم خالصه تا جایی که تون. بعدش غذا ، بعد چایی، بعدش حلوا،که گفتند اول تا تونستم آب خوردماذان مغرب رو 

گفتم « چی کو؟»خواهرم گفت « پس کو ؟»به خواهرم گقتم. اینقدر خوردم تا اینکه دل درد گرفتم. خوردم و خوردم

فهمم چی نمی» :خواهرم گقت . « همین قوه بنیه رو»گفتم « چی رو؟»خواهرم گفت « ؟کنمپس کی پیداش می»

 داد سحرها ها،رمضون ماه که خواستند اون از محل اهل بزرگترهای خودش گفت همه آقا رمضون»: گقتم:  «!میگی
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رفت، خواهرم از خنده ریسه تا این رو گفتم  «کو؟پس این قوه و بنیه . کنن پیدا بنیه و قوه تا  کنه بیدارشون و بزنه

یعنی جون بگیرن تا روزه . یه پیدا کنن یعنی بدنشون قوی بشهکریم جان منظور آقا رمضون از قوه و بن»مادرم گفت 

 « .بگیرن

و ماه رمضون بلند بشه یعنی هر کی ت. ها هم بیشترارمییعنی از کالس چه. قوی میشه، آدم خا» :من هم گفتم

خواست دلم می« .پس چرا من فرقی نکردم. قوی میشه. طار کنه قوه بنیه پیدا میکنهحری بخوره روزه بگیره و افس

 . گریه کنم

 «تو یه کم  قوی شدی. یم تو االن یه فرقی با بقیه داریکر» :پدرم گفت

 .«تونم در گنجه قدیمی رو باز کنمنه من هنوز نمی»:گفتم 

نخوری یعنی اینکه یه آب ال تونستی جلوی خودت رو بگیری و بودی و با این حکریم وقتی تو تشنه »: پدرم گفت

های شی که خدای مهربون رو عبادت کنی و به حرفشی و آماده میکمی قوی شدی، یعنی اینکه داری بزرگ می

 «.خدا گوش بدی

نیه بگیرن این بوده که  غذا بخوریم تا نیرو بگیریم منظور آقا رمضون از اینکه سحر بیدار بشن تا قوه و ب :مادرم گفت

اند ها تا وقتی کوچیکآدماما خدای مهربون گفته الزم نیست  .خوریم مریض نشیمکه در طول روز که چیزی نمی

 .«.و خدای مهربون رو عبادت کنی تونی روزه بگیریوقتش که برسه تو هم مثل بقیه می روزه بگیرن

اذان صبح تا اذان ظهر چیزی یعنی از . ریتونی روزه کله گتجشکی بگیلی دوست داری میاگه خی»  :خواهرم گفت

 «رب چیزی نخوریز ناهار تا اذان مغناهار بخوری بعد دوباره ا. نخوری

، با صدای آقا رمضون بیدار شدم و سحری خوردم سن تکلیف برسم سحرهای ماه رمضون از اون روز به بعد تا وقتی به

های کله گنجیشکی که برای خدای مهربون گرفتم خیلی از حق هم نگذریم روزه. کله گنجشکی گرفتمهای و روزه

خدا جون شکرت که به ما اجازه دادی عبادتت . های کاملی که وقتی بهم واجا شد گرفتمام کرد برای روزهآماده

 .کنیم و به یادت باشیم و بهمون راه نزدیک شدن به خودتو نشون دادی
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 سرود/شعر 9

 هالل ماه رمضون

 وقتی میاد به آسمون

 

 با شادی و مهربونی

 باید بریم به مهمونی

 

 یه مهمونی با صفا

 پر از عبادت و دعا

 

 هاخواد که بندهخدا می

 همیشه مهربون باشن

 

 ها رو دور بریزنکینه

 همزبون باشن همدل و

2-12  

 دقیقه

آشنایی با فرهنگ  .1

سرایی و ادبیات شعر 

 فارسی در فضای دینی

تشویق به حفظ  .0

مفاهیم دینی توسط 

 ها در قالا شعربچه

 

 

مربی سعی کند  .1

قبل از مراسم، زیبا 

خواندن اشعار را 

تمرین کند و حتی 

المقدور اشعار را حفظ 

 .باشد

ها بخواهید  از بچه .0

تر  های ساده قسمت

اشعار را با هم بلند 

بخوانند و ایجاد فضای 

 .بکنید شادی
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 نماز و روزه و دعا

 صفا میده به قلا ما

 محمد رضا رمضانی: شاعر

................................................................................ 

خدا مهمون همه                         رمضان ماه خدا  

جدا بدی از شیممی               رسیم به آسمونمی          

خوب هایآدم همه                         توی ماه رمضون         

غروب به تا سحر از                    گیرن باهمروزه می         

هابنده ما واسه                           اینه پیغام خدا         

صفا رو هادل دهمی                       روزه مثل رود نور         

 الهام بن: شاعر

.................................................................................. 

 بهار قرآن رمضان
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 عطر دل و جان رمضان

 بزرگترا روزه دارن

 سحرها از خواب بیدارن

 از صبح تا شا بی آب و نون

 روزه دارن با دل و جون

 شا که میشه وقت اذون

 هم افطاریمونخوریم با می

 ی سالمتروزه مایه

 هست بهترین عبادت

 ها اما خداآی بچه

 روزه نخواسته از شما

 باید بازم بزرگ بشید

 رشد کنید و قد بکشید
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 وقتی شدی بزرگتر

 (گل دختر)روزه بگیر گل پسر 

 حاال که تو کوچیکی

 بگیر گنجیشکی روزه

مجید ناصری :شاعر  

 

 آداب مهمانیپرزی  12

https://prezi.com/vun4xcoct78j/mihmani/ 

 

کنین چه سخته این سوال؟ حاال یه سؤال دیگه، شما اگه مهمون دعوت مییعنی چی؟ دونه ماه مهمانی خدا کی می

-همه چیز رو برای پذیرایی و خوش گذشتن به مهموناتون آماده می. بله درسته. دینکارایی برای مهمونتون انجام می

بعد هم شاید . خوایم ببینیم رفتن به مهمونی چه آدابی داره و چه کارایی الزمه انجام بدیمکنین درسته؟ حاال می

ه ماه مهمانی خداس بهتر دونستن بهتره آداب مهمونی دادن و مهمونی رفتن به ما کمک کنه از ماه مبارک رمضان ک

  .استفاده کنیم

کنیم؟ اول از همه ن به یک مهمونی مهم بریم چکار میوقتی قراره با پدر و مادر و خانوادموها، خا بچه: 0-3تصویر  

حمام باعث میشه چرک و آلودگی و کثیفی از روی بدن ما شسته بشه و ما  .ریم حمام تا بدنمون رو تمیز کنیممی

به نظر . ریم سراغ انتحاب لباسکنیم و میبیرون اومدیم موهامون رو خشک می وقتی از حمام. پاکیزه بشیمتمیز و 

آشنایی با ماه  .1 دقیقه 02

 .مهمانی خدا

آشنایی با آداب  .0

 .مهمانی

ی لپ تاپ و وسیله .1

 .پخش و بلندگو

https://prezi.com/vun4xcoct78j/mihmani/
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؟ تیشرت و شلوارک؟ دمپایی و کاله شما برای رفتن به یه مهمونی مهم چه لباسی مناسا هست؟ بلوز و شلوار

 ورزشی؟ کفش کتونی و بلوز ورزشی؟

یم بریم سر کوچه یک جور خوایعنی اگر می. هامون به اون مهمونی بخورهاسرفتن به یک مهمانی مهم باید لببرای 

گ یک خواهیم بریم خونه مادر بزرگ و پدر بزروقتی می. بریم پارک یک جور دیگه یمخواوقتی می. پوشیملباس می

 ،هم و بزرگرفتن اونم یک مهمونی م پس یکی از آداب مهمونی. ک مدل دیگهخوایم بریم عروسی یجور و وقتی می

 .پوشیدن لباس مخصوص و مناسا اون مهونی هست

با خانواده یا پیاده یا با ماشین یا  ههامون رو پوشیدیم و آماده شدیم که بریم مهمونی همراخا، لباس: 4تصویر 

بریم علیک با بقیه  وقتی رسیدیم به مهمونی زودی بپریم تو و بدون سالم و .ریم تا برسیمریم و میمی ... اتوبوس

خونه که ما رو دعوت کرده و درستی هست؟ دم در که رسیدیم صاحاها برای بازی؟؟؟؟؟؟؟ به نظرتون کار پیش بچه

بفرمایید  .خوش آمدید .ف آوردینحال شما؟ خیلی ممنون تشری ،یعنی میگه سالم. که به ما خوش آمد بگه ایستاده

بعد . کنیم و ازشون تشکر کنیم ما رو به مهمونی دعوت کردندما هم باید با صاحا خانه سالم و احوال پرسی . داخل

 .خیلی مودب بریم در کنار مادرمون یا پدرمون بشینیم

ی مهمونا و کنن که بقیهشینن و جوری بازی میقشنگ یه گوشه میها توی مهمونی بعضی از بچه: 6-2تصویر 

و اگر با . ند بلند بازی نکنن و مزاحم بقیه نشنحواسشون هست که بل .خونه هم بتونن از مهمونی لذت ببرنصاحا

کنن که حرف بزرگترها تموم بشه بعد گیرن و صبر میپرن و اجازه میبزرگترها کار داشته باشن وسط حرفشون نمی

ی ی مادربزرگ و پدربزرگ با خونهخونه هم هست، مثال خونهها به صاحاحتی حواس بچه. کننها صحبت میبا اون

با  آروم از جمله آداب مهمونی رفتن این هست که ما بنشینیم و. و و دوستای پدر و مادرمون فرق دارهخاله و عم

ها ها رو نگه داریم و با اونترداد و فریاد نکنیم و احترام بزرگ. بلند بلند نخندیم. دوستامون حرف بزنیم یا بازی کنیم

 .خوب و محترمانه صحبت کنیم

 .خوشمزه و عالی غذایاز شربت و میوه و شیرینی گرفته تا  .کننها پذیرایی میمهمونتوی مهمونی از : 7تصویر 
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تونین به من دونم که همتون حسابی واردین و میمی. حواسمون باشه که خوب رفتار کنیمباید هم موقع غذا خوردن 

ی خدای مهربون و ما به سفرهخوبه که . یاد بدین، ولی بذارین من براتون سریع توضیح بدم تا بهتون یادآوری بشه

 . ی عزیزی که مارو دعوت کرده احترام بگذاریم و با احترام سر سفره بنشینیم و غذامون رو قشنگ بخوریمخونهصاحا

مواظا باشیم غذامون . مثال از جلوی خودمون غذا برداریم و اگر چیزی خواستیم از بقیه خواهش کنیم که به ما بدن

خیلی خوبه که دور بشقابمون تمیز باشه و غذامون دور . برای همین به اندازه غذا بکشیمحروم و اسراف نشه و 

ی غذا کشیدن تشکر کنیم تا خونه به خاطر زحمتایی که برای مهمانی و تهیهو در آخر هم از صاحا. بشقابمون نریزه

 .خستگیشون در بره

اینکه ما مهمونشون بودیم و از ما خداحافظی  یسته و ازاصاحا خونه باز دم در می .حاال موقع رفتن شده: 8تصویر 

همونی دوست داریم بیشتر بمونیم اما م و م بریم چون بهمون خیلی خوش گذشتهدوست نداریمام اصوال . کنهمی

اس پس تا خونه هم به خاطر زحمتایی که کشیده خستهو حتما صاحا ها دارن میرندیگه تموم شده و همه مهمون

وقتی میاییم دم . شیمی رفتن میدیم و آمادهها پاشین بریم ما هم به حرفشون گوش میگن بچهمون میپدر و مادر

خیلی خوش گذشت و دوست داریم باز گیم که به ما کنیم و میون تشکر میخونه بابت پذیرایی خوبشدر از صاحا

 . ...هم بیاییم پیششون

از لباس و ظاهرمون گرفته تا طرز  .رگ و مهم رو رعایت کنیمما سعی کردیم همه آداب یک مهمونی بز: 9تصویر 

مهمونی ماه  .حاال ما به یک مهمونی بزرگ و باشکوه دعوت شدیم .و بعد هم تشکر و قدردانیر برخورد و ادبمون

و خیلی عالی از  غذاهای معنوی خدای مهربون با .صاحا مهمونی کی هست؟ خداوند بزرگ و مهربون. مبارک رمضان

 . کنهذیرایی میما پ

ن در یعنی عبادت کرد. شیمها؟ ما با عبادت در این ماه قوی میاهای معنوی این ماه چی هستند بچهغذ: 12تصویر 

باشه و بتونه همش کارهای خوب بکنه روحمون محکم و استوار های دیگه کنه تا در ماهاین ماه ما رو بیشتر قوی می

 . و از کارهایی که خوب نیستن دوری بکنه و در مقابلشون مقاومت بکنه
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تونیم با انجام دادن کارهای میقبل از ماه رمضان  .یم خودمون رو برای این مهمونی آماده کنیمخواخا حاال می

. آماده کنیمرای حضور در ماه مهمانی خدای مهربون رو بکم خودمون کمخوب بیشتر و انجام ندادن کارهای اشتباه، 

  .....وخوش اخالق باشیم . مهربون باشیم. مبه دیگران کمک کنی

با مثال . میریم نباید زیادی بخوریمهایی که ما ه که توی مهمونیها اینن مهمونی با بقیه مهمونیفرق ای: 11تصویر 

غذا وقت خوردن ...... یک دستمون سیا برداریم با اون دستمون شیرینی با یک پامون خیار با اون یک پامون شکالت

توی مهمونی خدا، خدای مهربون سفره . رو نخوریم هابشقابمون رو پر از انواع غذاها بکنیم و آخرش هم کلی از او

خواین بردارین و استفاده کنین و هر کی هم بیشتر چی می لطف و کرمش رو پهن کرده برای ما آدمها و فرموده هر

وب خ از مهر و محبت و صفا و دوستی و. برای یک سالتون بردارین. ی بیشتری کردهبرداره به نفع خودشه و استفاده

 ها رو بزارینهر چی دوست دارین جمع کنین برای خودتون و همه بدی .... ثواب و بودن و انسان بودن و عبادت و

سالمون  سی روز وقت داریم کلی خوبی برای یک. ما که خدای به این خوبی داریم باید از فرصت استفاده کنیم. کنار

 .پس بجنبیم و فرصت رو از دست ندیم. ذخیره کنیم

 خونهآن بخونه به ازای هر حرفی که میهرکس در ماه رمضان قر: امبر خدا صلوات اهلل علیه فرمودنپی: 10تصویر 

 .دهیده حسنه به او م خداوند

های همونه که در ماآیه از قران رو بخونه مثل کسی میهرکس در ماه رمضان یک : امام رضا علیه السالم هم فرمودن

 .دیگه یکبار کامل قرآن رو خونده

 :نروایت کرد( صلى اهلل علیه و آله و سلم)خدا  از رسول( علیه السالم)امام صادق  

ن اودر و ها ر و بدی کنهبرابر میدو  اون ماهدر  ور خوبکه خداوند کارهاى هیه مامهربونه و ماه رمضان ماه خداى  

 . و بخشیده شدن گناهان و رسیدن به بهشته ماه برکتاین ماه ، کنهپاک می

فرستادن صلوات به پیامبر . رمضان خیلی ثواب داره مخصوصا نمازهای مستحبینماز خوندن هم در ماه : 13تصویر 

ها، از خوبیه این ماه اینم بگم که حتی بچه. م و خاندانشون هم خیلی خیلی مورد پسند و رضایت خدای مهربونهاکر
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ها اینطوری ی ماهشه و ثواب داره که توی بقیهدارها کار خوب حساب میخوابیدن و کارهای روزانه هم برای روزه

 .نیست

جمع برکت اش تونه برای یک سال زندگیببره و از این مهمونی تا میفاده حاال هر کی زرنگتره از این ماه بیشتر است

اگر توفیق داشتیم و تونستیم کلی چیزهای خوب توی این مهمونی برای خودمون ذخیره کنیم که چه بهتر و  .کنه

ثل م .اسمون با بازی و سرگرمی گرم شده و چیزهای بهتر رو فراموش کردیمرنه دیگه تنبلی خودمون بوده که حوگ

شینن پای هایی که توی مهمونی به جای اینکه با دوستانشون بازی کنن و از باهم بودنشون لذت ببرن میبچه

تونستن ببینن و تازه آخر مهمونی بینن که خا توی خونشون هم احتماال شبیهش رو میتلویزیون و کارتون می

 .تن از اینکه مهمونی تموم شدهافته با هم بازی کنن که دیگه وقت خداحافظیه و ناراحیادشون می

 

ما  .کننکم کم سفره رو جمع می. افظی کنیمکم از صاحا این مهمونی بزرگ خداحاین ماه تموم میشه و ما باید کم

تر هم که حسابی از این مهمونی استفاده کردیم و کارهای خوبی که انجام دادیم خودمون رو به خدای مهربون نزدیک

جون متشکریم که ما  ای خوب و مهربونمون به خاطر این سفره پر نعمت تشکر کنیم بگیم خداحاال باید از خدکردیم 

 .رو به مهمونی خودت دعوت کردی

و مهمون خیلی مهمی هم برای خدا کسانی که توی این مهمونی حضور دارن ها از جمله بچه: 16و12و14تصویر 

ما  ایشون توی ماه مهمونی خدا حواسشون به. تنامام خوب و مهربون ما حضرت مهدی علیه السالم هس ،نهست

بیاییم از . کنن تا بتونیم از این ماه بزرگ خدا حسابی استفاده ببریم و عبادت خدا رو بکنیمهست و برای ما دعا می

هم برای کنن هم تشکر کنیم و بگیم بابای مهربون امام عزیز ما ن که مثل پدر برای همه ما دعا میاین امام مهربو

و چشمان ما زودتر روی ماه شما رو چه زودتر فرج شما رو نزدیک کنه کنیم که خداوند هرا در این شا ها دعا میشم

 .ببینه
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 به و بدهید هابچه به ندارن امکان که صورتی در یا دهید قرار والدین اختیار در و گرفته پرینت فایل انتهای تصویر از

 انجام خدا مهمانی ماه در خواهندمی که را کارهایی نام مهمانی این هایبادکنک داخل در که دهید توضیح هاآن

 کنند ترک خواهندمی که کارهایی یا ببرند مهمانی این از را استفاده بیشترین و باشد مهمانی این مناسا که دهند

 .بنویسند را

-یادگیری و به خاطر

ی سپاری بوسیله

ی کار مرتبط با ادامه

 برنامه در منزل

 .انتهای فایل

 :نتیجه گیری و دعا/ پایان 10

 !مخدای عزیز

دادی باز هم دوستت داشتم، چون  ها را نمی حتی اگر آن. هایی که به ما دادی دوستت دارم ی نعمت به خاطر همه

به خاطر ماه مبارک رمضان هم به بهترین . توئی که مرا آفریدی و این بزرگترین نعمتی است که تو به من دادی

ست که مرا که ماه مبارک رمضان مثل نردبانی دانممی. کنممهلت برای نزدیک شدنم به توست هم تو را شکر می

های قدر را به های توست که باید قدرش را بدانم و شاکند و این هم از بهترین نعمتخیلی سریع به تو نزدیک می

یادم نرود این را هم بگویم که به خاطر یه نعمت دیگر تو به من دادی باید شبانه روز و لحظه . شکر کردنت بگذرانم

یعنی امام دوم من به پر از ( ع)امام حسن  عزیز و مهربانم انه تو را شکر گویم و آن نعمت، نعمت امامبه لحظ

دوستت دارم که در این دنیای بزرگ و پر از . (عج) مامام زمان ها بود و امام آخر من یعنیها و مهربانیخوبی

به ما دادی تا دلمان به اون گرم باشد و هر های جور واجور بهترین و مهربانترین پدر را  های مختلف و آدم حرف

ولی این را . وقت که تنها شدم و دلم مهربانی خواست به یاد او بیافتم و با او صحبت کنم و برای آمدنش دعا کنم

که هنوز مشغول گناهانی هستم و این آمدن امام را  از این. هم بگویم خدای مهربانم که از نبودنش در کنارم ناراحتم

برای گناه نکردن و برای . خواهم برای نزدیک شدن به او اندازد ناراحتم، و از تو این مهربان کمک می می به عقا

کنم که کمک کنی یک روز روی ماه مهدی را ببینم و بتوانم با او صحبت کنم و  از تو خواهش می. شکر گفتنت

 .یم، نا امیدم نکنخدایا، با امید ظهور او. مهربانی نگاهش را احساس کنم و آرام بگیرم

 http://film.tebyan.net/film/151746 

نتیجه گیری بحث  .1 دقیقه 2

ی  و انتقال دوباره

مفهوم کلی شکر 

نعمات خدا مخصوصا 

وجود امام عصر سالم 

 اهلل علیه 

آموزش گفتگو با  .0

 .خدا و دعا کردن

 قسمت این اجرای .1

 و سکوت فضای در

 .توسل و توجه

آغاز دعا، پس از  .0

ها به توجه دادن بچه

اهمیت دعا برای فرج 

عجل  صاحا الزمان

اهلل تعالی فرجه 

 .الشریف

بعد از سعی شود که  .3

پخش یا خواندن دعا، 

ترجمه آن به زبان 

ها برای بچهمحلّی 

 .قرائت شود

http://film.tebyan.net/film/151746
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   3.  4.  

 

 :لوازم مورد نیاز

 مقوا .1

 چسا .0

 .آورده شدهپرینت از تصاویر  .3

 

  کنیمسانتی متر تهیه می 32*02ابتدا مقوای زمینه را به اندازه. 

  .کنیمسانتی متر از پایین آن تا می 8سپس به اندازه 

 .کنیم که از افتادن آن جلوگیری کندیمقوایی مانند شکل برای آن تهیه می یک پایه
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 قرآن، و رحل را روی کاغذ رنگی دلخواه خود بچسبانید تا ضخامت پیدا کند و محکم شودو نان پارچ شیرپنیرو سبزی خرما، ها وی پیوست را پرینت کنید و کاسهبرگه ،.  

 

 

 

 

 

 

 ،هم  ها داخلکاغذ. است را برش دهیدهمچین خطی که نیمه کشیده شده برای تهیه رحل بعد از چسباندن کاغذ رنگی، از قسمت خط چین تا بزنید برای چسباندن به زمینه

  .گیردیشکل مروند و رحل می
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  به شکل زیر توجه کنید. و پشت آن ها بچسبانید هم مانند پایه زمینه را تهیه کنیدپارچ و کاسه خرما و پنیر و سبزی برای ایستادن. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

 

 

 

 

 

 



28 

 

 

 

 

 

 



29 
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