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 بسم اهلل الرحمن الرحیم  
 ئمة المعصومینیا امیرالمؤمنین و ا   علیک  اللُه  یل  و ص  

ّللهم   ک الُحجِة بِن الح  ا  لی آُکن لولی ّ یِه و ع  ل  واُتک  ع  ل  ِن ص  لّیا و حافظًا وقاِئدًا و   س  ة و  بائِه فی هذِه الّساعِة، و فی ُکّل ساع 
ویالً ناِصرًا و   ُه فیها ط  ّتع  وعًا و ُتم  ک  ط  رض  ُه ا  ّتی ُتسِکن  ینًا ح  لیاًل و  ع   د 

جه و   ر 
 
ل ف جِّ لّلُهم  ع  ه ا  ج  خر  ل م  هِّ  س 

 جشن کودک: دعوت 

اهمیت این بحث بیشتر    ،بخش جشن های کودکاندر    .بحث دعوت و مهندسی دعوت بسیار مهم است  ،دانیم  طور که همه ما می  همان

بلکه این اولیاء    جشن تصمیم بگیرند، در ت را ندارند که خودشان برای حضوردانش آموزان دبستانی این قدر کودکان و چرا که  . می شود

 بحث دعوت باید بسیار کار کنیم.  این ما روی پس بنابر . ها را به محل جشن می رسانندهستند که تصمیم می گیرند و آن 

 روش های دعوت: 

 الف: کارت دعوت همراه با قرعه کشی:

شود و روی آن   بلیط های هواپیما دارای قسمتی است که جدا میکه مانند  است  ی با گرافیک جذاب و خوش رنگ  کارت دعوتمنظور  

 د.نو در قرعه کشی حاضرین در جشن شرکت کن رائه دهندورود به جشن آن شماره را اد با نتوان می انشماره ای است که دانش آموز

 

 ب: پک دعوت:

برای آقا    : لوازم تحریر، گل های مصنوعی برای دختر خانم ها یا ماشین اسباب بازیانند این پک دعوت می تواند شامل هدایایی کوچک م

 اجزاء و اقالم دیگری که می تواند برای دعوت و ایجاد انگیزه برای حضور در جشن جذاب باشد.   یا  پسرها باشد

ر از اقالمی که همراه با بعضی دیگشمش، گردو، شکالت و ...  مثل: لواشک لقمه ای، کشک، ک .یا می توان این پک ها را از خوراکی پر کرد

 می شود.مخصوص ارائه در بسته بندی های    ،استو بهداشتی  که قابل خوردن

داریم، اما یک سری   شامل آدرس و ساعات حضوری ما عالوه بر این که دعوتی  ، یعنمسابقه ای داشته باشیمپک دعوتی  یا می توان  

  مورد استفاده سوم دبستان به بعددانش آموزان می توانند شرکت کنند که البته بیشتر    ،تسؤاالکه در این سری    تی موجود استسؤاال

واقع می تواند همراه با یک محتوا، مثل گزارش لحظه به لحظه از   درکه یک ویژگی خاصی که این نوع از دعوت دارد این است   می باشد.

 استفاده شود.  منبع  ت از همان جنس وسؤاالغدیر همراه باشد و 

 

 آدرس دهی در جشن کودک:

ی آدرس گیری و  برای این که دانش آموز توانای  . رس و تاریخ صحیح و پررنگ شده است، ساعت و آدله ای که بسیار اهمیت داردئمس

نکته مهم دیگر این است که اگر ما آدرسی داریم که کمی    .رج دهیمباید در این مطلب بسیار جدیّت به خ   فلذا  .صحت آدرس را ندارد

موبایل مسئول جشن را هم در آن کارت در ضمن شماره    . داریم  کروکی  نیاز به  ، بی شکاست، باغی یا کوچه پس کوچه استخاص  

البته   و  کنیم  قید  ورودی جشندعوت  درب  مقابل  بتوانیم  مسئول جشن  اگر  که  ،  باشیم  داشته  باشدافعال  حضور  را  بتواندشته  و    د 

ظاهر   ثر است و حتی ؤدر جذب مخاطب بسیار م ، جشن را بیان کندت احتمالی مثل ساعت پایانی و چگونگی  سؤاالمدگویی کند و اخوش

 .  باشد د نکمک کنشن می تواند در بحث اعتمادسازی مسئول ج

 .  یمخالقیت های دیگری را هم داشته باش توان میالبته 
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 پذیراییجشن کودک:  

 پذیرایی اولیه: 

 تجمیع  تواند بهانه ای برای تجمع وو پذیرایی اولیه می  پراکنده در جشن حضور پیدا کنند   ابتدا ممکن است که میهمانان در دقایق اولیه

 آنها باشد.  

می   اولیهدهد، یعنی شیرینی و شربتی    پذیرایی اولیه همه را به لحاظ قند خون و متابولیسمی در حدی یکسان قرار می از طرف دیگر  

   .وارد جشن کندی تواند همه را با شور و نشاط بیشتر

   . و کیفیت جشن را باال ببرد جشن را رونق داده تواند  خود بحث پذیرایی اولیه میو همچنین 

اگر قرار است سخگو باشیم یا  پا  ،و پرسشی هست   سؤالشوند و زمانی بخریم تا اگر  آشنا  از سوی دیگر فرصتی است که بچه ها با هم  

   همه و همه می تواند در زمان پذیرایی اولیه اتفاق بیفتد.  ،ارائه شود موبایلی یادداشت شود و یا آدرسی برای برگشت مدعوینشماره 

 

 میان وعده:

بخرد، برای این که ما کمی زمان  کمک کند و    ی کودکمختصر و جمع و جور می باشد اما می تواند به تجدید قواهر چند میان وعده  

   .تدارکات بعدی جشن را داشته باشیم

ز قوانین و آرامش  به این دلیل که ممکن است بچه ها ا  ،حال مسابقات بکاهیم   کمی از شور و  به عنوان مثال: مجری نفسی تازه کند، 

 جشن تخطی کنند. 

 سپس ادامه مراسم را داشته باشیم.   وپذیرایی کنیم  ساده   توانیم خیلی راحت وبنابراین با بستنی، میوه، آبمیوه یا یک قلم از این ها می 

 

 پذیرایی پایانی:

مختصر اما    یمی توانیم خوراک،  ممکن است به غروب یا به شام و لحظات تاریکی هوا نزدیک شویم  شندر لحظات آخر جکه  به این دلیل 

 مرغ و ... : ا ساندویچ های سالم ماننداولویه، پیراشکی یساالد مانند  تدارک ببینیم، ها  سالم را برای آن

به دنبال مدعوین ما آمده  لحظات پایانی جشن نزدیک شدیم و حاال اولیاء باید زنگ خطر باشد چرا که به  این قسمت می تواند برای ماو 

 اهند تماس تلفنی بگیرند. ممکن است بعضی ها بخو باشند و 

نابراین بحث پذیرایی انتهایی که عصرانه یا ب  . یریت کنیمتا جشن را در انتها مدرا برای ما ایجاد کند  ی  بخش پذیرایی آخر می تواند زمان 

 شیرین برگزار شود.   می تواند خیلی ساده اما خیلی جذاب و  ،شام است

 . یک تیر چند نشان بزنیم  جا پیاده کنیم و با  می توانیم آداب سفره را آن ،شینندناگر بتوانیم سفره پهن کنیم تا بچه ها دور هم ب

 کنیم.   فرهنگ سازیبا خواندن دعای فرج  و در انتها   الرحیم  بسم اهلل الرحمن به عنوان مثال: در ابتداء با گفتن

 

 جشن کودک: مجری گری 
یعنی او کسی    .این گونه مراسمات محور جشن است  مجری در  .مجری نقش مهمی داردباشد،    در این نوع جشن ها که جُنگ مانند می

ین باید شخصیتی جذاب دارای ابنابر  .مقبولیت است  محور ارائه محتوا و ایجاد محبوبیت و کند و    با مدعوین ارتباط بر قرار می است که  

نسبت به اتفاقاتی   و  باشد  داشتهچهره خندان  پرشور و  روحیه ای  خواص خاطره سازی، از جمله شیک پوش بودن، لباس و چهره مناسب،  

و به لحاظ روحی بسیار آماده، منعطف و با تجربه و بسیار طناز باشد که بتواند با تک تک مدعوین    باشدمی  منعطف    ،افتد  که در جشن می

 باشد.   می یادگیری اسامی مدعوین ،یکی از آن رموز در لحظات اول ارتباط برقرار کند که
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را با اسم کوچک باالی سن فرا بخواند  مهمانان  .، برای ارتباط برقرار کردن مجری بسیار آسان استبیست مدعوبا عنوان مثال جشنی  به 

اجرا ره و همه فن حریف باشد. چون مجری،  ها توانمند و توانا و همه کا  و بخندد و گفت و گو کند. مجری باید بسیار در این نوع از جشن

   فلذا باید از هر جهت توانمند باشد. ، باشد و محتوا را او ارائه خواهد داد  م میکننده مسابقات ه 

 

 جشن کودک: مسابقات 
این که ما چه مسابقاتی می توانیم طراحی کنیم تا مدعوین ما از آن بهره و لذت ببرند   .مهم و کالن بحث ما، مسابقات است بخش بسیار

 چه بسا در ال به الی این مسابقات بتوانیم محتوا را بگنجانیم.   و

 شود: چند دسته تقسیم تواند به مسابقات می

 مسابقات گروهی: 

دعوت به   انفرادیمی توانیم آنها را  البته    . اسم گروه بندی کنیم  با یک  شماره و هرچند نفر را با    ،شود  یعنی ما ابتدا که مدعو وارد می

 .  داشته باشیمعملی یا دیجیتال می توانیم مسابقات   مسابقه کنیم یااجرای 

 به عنوان مثال:

 . دنجورچین ها، پازل ها باش یا مسابقات فکری می تواند شامل  لی، می تواند بازی های فکری باشددیجیتاهای بازی  دستگاه

 آن را در بخش خوراکی ها قرار دهیم.  ،لند داریم، هندوانه خوری، خوردن شربت با نی های ب، پفک خوریاگر مسابقه ماست خوری

   می شود.... کتبال، دارت، بادکنک ترکاندن و بس گل کردن پنالتی، پرتاب توپ زدن وو مسابقات بدنی شامل 

البته روی مسابقات و مجری بگذاریم که این دو رکن، رکن اساسی جذابیت سازی جشن ما است.    ن ما باید تمام فکر و ذکر خود رابنابر ای

 می تواند فضا را شاد و جذاب کند.  پخش سرودهای مذهبی بسیار

ابقات با یک سرچ کوچک این برای بخش مس بری تواند به ما خیلی کمک کند. بنام  ،همراهی یک نفر که مدیر پشت صحنه مراسم است

برای مسابقات به شکل باید بخشی را   سفیران نال حتی به نظر می رسد کا .بازی های متنوعی را داشته باشیدشما می توانید ینترنت در ا

 . تواند به اتمام برسد  بنابر این گفتگوی مسابقات به این راحتی نمی  .کارگاهی جداگانه، مصداق گونه ارائه دهد و این بحث بسیار الزم است 

 .طراحی و اجرا شود هاآقاپسر ها ودخترخانم  ی توانمندی ها  روحی و شرایط جسمانی و باید با توجه به ها فلذا مسابقه 

 جشن کودک: تزئینات

به یاد جشن گوییم جشن، آن ها  به بچه ها می وقتی . رنگ و لعاب دادن و جذاب سازی جشن کمک کندتواند به  تزئینات به شدت می 

را موردنظر  خیلی از مفاهیم توانیم ه ای، بنرهای رنگی که ما می شرشره، بادکنک، ریسه های رنگی و پارچ .خودشان می افتند های تولد

 در قالب همین بنرها و تزئینات ارائه دهیم. 

ی  ، بسیار م روی آن نقش بسته  نام امیرالمؤمنین علی   ا بنری کهبه عنوان مثال: بادکنکی که روی آن جشن غدیر تبریک گفته شده و ی

  تواند به بحث تزئین ما کمک کند. 

 به فضاسازی بسیار  همه و همه    ،دهند یا ریسه های المپی  ، محصوالت نورانی که نور میاز شرشره و برف شادی در حین جشن  استفاده

بنر بعضی ها ریسه و بعضی    ،و گلدانیقه ای دارد، بعضی ها گل  هرکسی سل  . در این بیننمایند  می  و زیباسازی محیط جشن ما کمک

 ا داخل خود جشن و سِن ادامه داشته باشد.  منزل که محل جشن می باشد ت باید از دم درینات  ئتزمی آورند. این 

 

 جشن کودک: جوایز 
دریافت کنند و حتی مجری جوایزشان را سریعاً همان لحظه    به این سمت میل کنند کهبچه ها  ، باید  وقتی مسابقات انجام می شود

شامل: لوازم ورزشی، لوازم التحریر، قاب های مختلف مذهبی، ساعت    .مختلفی باشد  ز باز شود. جوایز می تواند وسایلتشویق کند که جوای
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د به این خاطر که هر بار که او به این جوایز رار بگیررومیزی یا در حالت ایده آل این که جوایز ماندگاری باشد که در اتاق خواب بچه ق

   بیافتد.به یاد جشن  ،نگاه می کند 

دقت شود. اما در کل  عکس یا تصاویر نامناسبی دارد که باید به این ها توجه و .اما یادمان نرود یک سری جوایز، مناسب احوال ما نیست

 . سختی آن ارائه شود و متناسب با مسابقه جوایز باید

 

 کودک: توسل پایانی جشن 
 های   توان از بخش  می  فلذا،  در نظر بگیریم  خطابه غدیر را پایه محتوایی  جایی که می توانیم غدیر و  از آن  ،ما در بخش توسل پایانی

از  و آیند  می بخش آخری که پیامبر اکرم ، پایانی مورد استفاده قرار گرفتهاما بهترین بخشی که در توسل مختلف خطابه استفاده کرد 

   وش و چگونگی این بیعت را برای مخاطب کودک بیان می کند.رکه در واقع  می باشد   ،گیرند  مردم بیعت می

همه را همدل و   می توانیم دست در دست بچه ها بگذاریم و   ،خواهیم بحث بیعت را بگوییم زمانی که می  :خوبی این بخش در این است

بچه و    به عنوان وارث غدیر بیعت کنیم   کنیم، با امام زمان  در حالی که جمالت خطابه غدیر بخش بیعت را تکرار می  ، رو به قبله کنیم

 کنند.   ها جمالتی مختص ایشان را تکرار 

 ی معنوی ایجاد کند. کردن نورهای الیت، یا روشن کردن شمع بتواند فضای  که با کم گردد به هنر مجری  جا برمی این البته و

 مهم است.  بسیار بخش توسل است اما کیفیت و نحوه اجرا  ،ماند  شاید از ماندگار ترین تصاویری که در ذهن بچه ها می 

یعنی خطابه غدیر و جمالتی که در انتها برای   ، دادندبه ما ارائه    هستیم از الگویی که خود پیامبربه دنبال این    ، بحث توسل پایانی  در

کمک بگیریم و کمی مطالب را لطیف تر کنیم و در سطح سنین بچه ها ارائه دهیم و پیشنهاد این است که بچه  ، بیعت استفاده کرده اند

بیعت کنند   نوعی با امیرالمؤمنین  بهد و  نها دست به دست هم رو به قبله و مجری یا گوینده این جمالت را بگوید و بچه ها تکرار کن

 به این شکل که بگوییم بیعت با امیرالمؤمنین  ؛ را هم داشته باشیم  نوع بیعت با آقا امام زمان  بحث دعای فرج و  یمو در انتها می توان

ی را قبل از  ادت و خوشبختسعف ی تعراین مطالب را باید لطیف بگوییم و در واقع  تواند آخرت ما را تضمین کند و البته وارث غدیر می و 

الگو فرازهای آخر خطابه غدیر به عنو  ما در بحث توسل پیشنهاد می شود که جمالت و این در داستان خود تعریف کرده باشیم. ا ان 

 استفاده شود.

 می خوانیم. ان شاءاهلل دعای فرجاز آن هم و بعد 

 

 جشن کودک: یاد بود 
در مسابقات یادگاری بگذاریم که ممکن است    ییبه این دلیل که ما می توانیم برای بچه ها  .پایانی استبود و هدیه   مطلب دیگر بحث یاد

 برنده نشده اند. کرده اند و جوایز را و یا شرکت  نکرده باشند شرکت 

سالیان سال در اتاق   ،ب باشد شاسی قا  به عنوان مثال: اگر  .به آن داریم  بود  هدیه پایانی به همه تعلق می گیرد و نگاه یاد در این جا این  

 . بنابر این هدیه پایانی می تواند خیلی مؤثر باشد   . به یاد این ایام و روزها باشد  د توان  می  ها بعد  رسد و   سن نوجوانی می  تا به کودک هست  

چگونگی اجرا توسط   ،داردت  زیاد ارائه شود. اما آن چیزی که اهمیو  می تواند سلیقه ای و خالقانه و با کم    ، مراحلی که عرض شدهمه  

 شما است! 

 اللهم صل علی محمد و ال محمد و عجل فرجهم 
  
 


