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ِحيم  ْحَمِن الرَّ ِه الرَّ  ِبْسِم اللَّ
َجّ لّله  اَ  َك اْلح  ْن ِلَوِلِيّ َك َعَلْيِه َو َعلی آباِئِه في هِذِه الّساَع  هَمّ ک  ِلّ ساَع  هْبِن اْلَحَسِن َصَلوات  َوِلّيًا َو حاِفظًا َو قاِئدًا   هَو في ک 

َعه  فيها َطویالً  َمِتّ ْرَضَك َطْوعًا َو ت 
َ
ْسِكَنه  أ  و َناِصرًا َو َدلياًل َو َعْينًا َحّتی ت 

ِلله اّلذ َتَمّسك ی الَحمد   الّسالم هيعل طالبيبن اب یَموالنا عل ِه یَ ِبِوال َن يَجَعَلنا ِمَن الم 
 

 ه ی دوره اول و دوره دوم. پا  دبستانمی باشد.  کودکان، بخصوص دوره دبستان    ژهیو  ریغد  د یع   ی جشن ها  رامونیپ   موضوع کارگاه امروز

چهارم و    ی ها  ه یشود و پا  ی خاص در نظر گرفته م  یدوره اول محتوا  یکه برا  میکن  ی حساب م  «کیدبستان  »اول و دوم و سوم را    یها

 با هم دارند.   یآنها متفاوت است و اشتراکات یمحتواهستند که  یبزرگتر یبچه ها و پنجم و ششم هم دوره دوم 

 

ها و مطالب   امیپ   .شود  یم  میبچه ها به چند دسته تقس  یخصوصا برا  ریجشن ها، هر جشن غد  یبرگزار  یرابطه با بحث غالب کل  در

  میهر جشن به چهار دسته تقس ،شروع مبحث یبرا  .م یبه بچه ها منتقل کن  یان یچگونه و با چه ب ،میداشته باش م یخواه یکه م  ییمحتوا

قسمت برنامه است،   نیکه مهمتر ی جشن عموم بخش اول.  میکن یز یبرنامه ر میچهار دسته بتوان نیا یبرا دی محتوا با در بحثشود.   یم

همه  است که به صورت مشترک در ی چهار قسمت کل نیا ؛ ییرایو بخش پذ یبخش کاردست  ،هاست، بخش سوم یبخش باز ،بخش دوم 

 جشن ها هست. 

اگر مخاطب به جشن دعوت   .ما باشد  یبرنامه ها  ی گذار اساس  هیتواند پا   ی که م  یدعوت و پخش کارت است. قسمت مهم  ،بحث  ناولی

است   یاز پخش کارت ها حالت  یبعض  ؛میدو مدل پخش کارت دار  .مهم است  یلیقسمت خ  نیپس ا  .داشت  میرا خواه  یشود، جشن پربار

شود    ی م   بانک اطلعاتی،   ن یا  د،یاطلعات دار  یشده اند، مجموعه ا  یبه شما معرف   ا ی در جشن ها شرکت کردند و    بلا که ق  یی که از بچه ها

در هر   . ندیایو آنها ب  د یکارت خود را به دوستان برسان  ،یمجاز  یفضا  ا یتماس    ا ی   امکی پ   قیاز طر  دیتوان  ی شما و م  یمجموعه معرف ها

  یکه معموالا در نظر م   یرِنج سِن  .ثر باشدؤم  یلیتواند خ  یم   ،دیمدعو جد  نیو ا  میهم داشته باش  دیکه مدعو جد  میفکر کن  نیه ابرنامه ب

نوجوان بچه    یو سوم و برا اول و دوم  ، ییدوره اول ابتدا  یجشن کودک بچه ها  یدبستان هستند. برا  شتریب یدعوت بچه ها  یبرا  ،میریگ

 . میکن یاستفاده م  یسن رنجدو  نیمعموالا از ا کهشود دوره دوم دبستان  یچهارم و پنجم و ششم که م  یها

 

کودکانه   شتریب  دیبا   ریتصو  .دیاستفاده کن  ریاز تصو  دیتوان  یم  د، یشعار را قرار داد  نکهیبعد از ا  .جشن حتماا در کارت مشخص شود  شعار

: میما دو مدل پخش کارت دار  . ندیایقشنگ و جذاب استفاده شود که بچه ها جذب شوند، به جشن ب  یشاد، رنگ ها  ر یاز تصاو  . باشد

داشته   ی گوناگون  یدعوت ها  میتوان  ی که م  د یجد   یبچه ها  یمعرف دار بودند و پخش کارت برا  ی و میکه قد   یی بچه ها  یپخش کارت برا

در سن دبستان    یاگر بچه ا  .میدعوت کن  ، میدم منازل کارت ده  .نه باشدخانه به خا  یتواند دعوت ها  ی از نوع دعوت ها م  ی . بعضمیباش

شماره    ، که در مدرسه هستند  یی بچه ها  . دیست، نصب کنا  که پر رفت و آمد   یی در محل ها   . میاز بنر استفاده کن  ای   ند یای ببه جشن   ،دارند

 . اورندیب فیبرنامه شما تشر یکه برا دیبخواه .دیو دعوت کن  دیریدوستان شان را بگ

 

 نمونه کارت دعوت
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داشته باشد که بچه به   ی خاص  ییوایو ش  یروان  هانتخاب شود ک  یشعار جشن طورجشن هم آورده شود.    یاصل  ام یدر هر کارت دعوت، پ 

انتخاب   یشود شعار  ی . سعشعار را بخوانند  ن یبچه ها ا  م یکن  ی ها، سع  یباز  نیو در ح  یمجر  یجشن در اجرا  ی ذهنش بسپارد و در ط

و تلگرام   یمجاز  یفضابا توجه به    . شود، باشد  یکه بر اساس آن جشن اجرا م  یهدف اصل  راستای  در  و  باشد  مفهوم  پر  و  کوتاه  شود که

دعوت  پی. مثلا کلمیاستفاده کن پیقسمت از کل نیتوان در ا  یم .است یاز ارسال کارت ها به صورت مجاز یلیشده است، خ ریو... فراگ

پخش کارت    نیتواند ا  یم  ،یبه صورت سنت  ایثر است  ؤدر آمدن بچه ها م  ،د یکار را انجام ده  نی. اگر ادی آدرس برنامه را بفرست  و همراه آن

  . داده شود   لیهر کدام از بچه ها عنوان و اسم شان درج شود و توسط معرف تحو  یو برا  ردیانجام شود، چاپ شود، در پاکت نامه قرار گ

  د یشود، با  یدعوت م   که  ی حتماا اسم دانش آموز و اسم کس  ، دیچاپ کن  دیخواه  ی است که اگر کارت را م  ن یا  تینکته مهم و حائز اهم

شود و معموالا آن کارت   یارزشمند م  یلیخ  شیداده شود و آن کارت برا  تیشود که به آن بچه شخص  ی باعث م   کار  نیا  .درج شود  شیرو

باشد    یجوربا احترام به بچه ها داده شود،    .آورد  یباشد، عمدتاا با خود به جشن م  شیکه اسم خودش رو  یمه اپاکت نا   .دارد  یرا نگه م

آن   گاهیمنزلت و جا  ، را درک کند  موضوع  نیست. اگر بچه ااهدف مان فقط جشن بچه ها    .آنهاست  یجشن فقط برا  نیها بدانند ا  چهب

 ،است  ژهیو  دیمهم که تأک  یلینکته خ  می آید.بعد    یمراسم ها  یو برا  بوده  مؤثر  شتریجذب ب  یشود و برا  یم  شتریجشن در نگاهش ب

دنبال    . بهمیبچه ها رقم بزن  یخوش پر از اتفاقات قشنگ را برا  یلیروز خ   کیاست که    نیجشن ا  نیا  یاست که هدف ما از برگزار  نیا

  .در ذهن بچه ها باشد  ریغد   دینگرش از ع   کیکه    میهست  نیدنبال ا  .میتس ین  یبه صورت مسلسل وار و رگبار  ادی ز  یها  امیمنتقل کردن پ 

به هدف    میما توانست  ،فتدیاتفاق ب  نی به من خوش گذشت. اگر ا  یلیخ  ریکه در جشن غد  ردیدر ذهن بچه، بعد از آمدن به جشن شکل بگ

آنها    یکه ما برا  ی ا  سال دارند، دو اتفاق، دو برنامه  ی که در ط   یی ها  ها در کنار برنامه  است که بچه  ن یهدف ا  . میکن  دایدست پ   یاصل

 شهیباشد که هم  یا  آنها ماندگار شود و به گونه  ندر ذه  شهیهم  ر«یغد  یها  شعبان« و »جشن   مهین  یها  »جشن  با عنوان  میکن  یبرگزار م

 ی بهتر  ها بتوانند ارتباط  که بچه  کند  یکمک مامر    نیا  نقش بندد.شعبان    مهیو جشن ن  ریخاطره خوب در ذهن آنها در رابطه با جشن غد

 جشن ها داشته باشند.  ریبا سا 

 جشن ها: یاز شعارها ییها نمونه

 ام یموال عل  عهی؛ شام ریرسان غد امیپ 

 است  نی منؤرالمیام دریح فقط

 است نی، امام اولاست نیو جانش یوص

 است نیمنؤرالمی، امانیما شع یبابا 

 

مجرّب و    یروهایبه ن  ازیجشن خوب ن  کی  یبرگزار  یما برا  .جشن خوب است  کی  یبرگزار  یها  قسمت  نیتر  از مهم  یقسمت بعد 

تا   . میبچه بسپار  یها تعداد  سرگروه  نیکه به هر کدام از ا  میکن  استفاده  یی ها  خود از سرگروه  یروهای ن  یبرا  در جشن  .میکارکشته دار

است که    ن یا  ، شود  تیرعا   د یها با   سرگروه   ن یکه در رابطه با ا  یهاست. نکات مهم  ها به عهده سرگروه  بچه  نیا  تیلمسئو  ، برنامه  انی پا

 ی باشند که برا  هیتوج  د یبا ها    سرگروه  . دیها داشته باش  با سرگروه   یسه جلسه هماهنگ   ی جشن، دو ال  یشود حتما قبل از برگزار  یسع

مختلف   یها چون در قسمت .کنند ی ها را رها م  خود آنهاست، بچه  یجشن برا نیانگار ا ند، یآ ی ها م  سرگروه  ی گاه . اند آمده  نجایچه ا
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 شود از سرگروه  ی سع  .مهم است  یل یها خ  بچه  هنگاه سرگروه به هم  میتقس  ست،یحواسش ن  د یآن سرگروه شا  .میدار  ی کاردست  م، یدار  یباز

 ی باالتر باشند که بتوانند برا  ها از دانشجوها و سنِ  سرگروه  .باشند  یتجربه حداقل  یاستفاده شود که دارا  ،دارند  یکه سن باالتر  یی ها

 دی ها با  سرگروه  .قرار دهد   ریکل آن برنامه را تحت تأث  تواند  یم   ،مناسب نباشد  برنامه  کیاگر سرگروه    .دهرچه بهتر کمک کنن  یبرگزار

را بلد باشند،    ها  یرا بلد باشند، تمام باز  یموارد آگاه باشند، ساخت کاردست  هباشند و نسبت به هم  هیکامل درباره برنامه جشن توج

 بچه  .ها همراه دانش آموزان باشد  در همه قسمت  دی سرگروه با  .کمک کند  اریبه نظم جشن شما بس  تواند  ی مهم هست و م  اریسرگروه بس

ها را که   اول برنامه بچه  توانند  یها م  مان باشد سرگروه  و حواس  باید با آنها رعایت کنیم  نکات را  ین سن هستند، برخیکه در ا  یی ها

 ادداشتی   ، شود  یم   ده ی و د  د یآ  یکه از هر دانش آموز به ذهن آنها م   یا  رجستهنکات ب  .را همراه داشته باشند  ی کاغذ  ، گرفتند  لیتحو

 کنند و در انتها هم جمع  یساز  است که در ابتدا محل را آماده  نیها ا  مهم سرگروه  یاز کارها  .دهند  لیوبرنامه تح  نیبه مسؤول  ،دنکن

 ار یجشن بس   کی  یبرگزار  یست که محل را براامحل    نیئبحث تز  ست؟یچ  محل«  یساز   »آمادهاز  منظور    .ستابه عهده سرگروه    یآور

توسط رنگ،   دی گروه ها با.  سرگروه در نظر گرفته شده  کی  ،هر گروه   یبرا هگروه ها به شکل هشت تا ده نفر ک.  باشکوه و خوب آماده کند

  یقسمت ها م  یدر تمام  کهست  اسرگروه    ،گروه   ن یسرگروه اداره شود و مسئول نظم ا  ک یجدا شوند و هر گروه توسط    گریاسم از همد   ای

 شود.  یم  نامهمهم است که باعث نظم بهتر هر بر یلینکته خ ن یا .همراه گروه باشد ستیبا

 

  ک یتوسط    دی بچه ها با  است که استقبال از  ن یا  ، شود  تیرعا  د یکه حتما با  یمهم  ارینکته بس.  ند یآ  یرسد و بچه ها م   یبرنامه فرا م   روز

برنامه   انیکامل نسبت به زمان پا   د ی با  ا یاول  .قسمتها است  نیاز مهمتر  ای به اول  ییپاسخگو  . ورود بچه ها انجام شود  یشخص موجه در ابتدا

 موجه   بصورت  افراد  از  یکیپس قرار دادن   .رند یدر ذهنشان دارند و بخواهند پاسخ آن را بگ  یتسؤاالهستند که   اءیاز اول  یلیخ  . آگاه باشند

که   ی بعد از آن وقت .سپردن بچه کمک کند  یبرا  اء، یمهم است که به اعتماد اول  اریدر بس  یداشته باشند، در جلو  یکه سن باالتر فردی  و

را مجدد در جشن  آنها میو بتوان می آن ها را دعوت کن یبعد یدر جشن ها میتوانب تا اطلعاتشان گرفته شود د یبا ماحت ،ندیآ ی بچه ها م

که   میسه نفر را داشته باش  ای دو    .، همهمه و شلوغ نشودینظم و انضباط کاف  تیاست که در رعا  ازیپس ن   . میخودمان داشته باش  یها

را انجام   یبعد  یجشن ها یها یاطلع رسان  ای  میبزن امکیپ  میکه بتوان میتماس شان را داشته باش هشمار .را ثبت کنند اطلعات بچه ها

 یائیکه هم اول  ردیگ  یدر قرار م  یست که در ابتداا  یشربت  ای  ینیریکه معموال ش  میو ورود را داشته باش  ییرایبحث پذ  میتوان  یم  .میده

است، بچه ها بعد   ی قسمت مهم  نی ا  .که وارد جشن شوند  نیکنند، هم بچه ها قبل از ا یدهند، از آن استفاده م   ی م   لیکه بچه ها را تحو

که    نیحتما بچه ها قبل از ا  .شود  دهیبه داخل جشن کش  د ینبا   یگروه بند.  شوند  ی گروه بند  کردند،   ادداشتی شان را    یکه اسام   نیاز ا

ده نفر باشند و در   یبه صورت هشت ال  د یگروه ها با  .کنند  ییارا شناس  سرگروهتقر شوند و  خود مس  یدر گروه ها   د یبا  ،وارد جشن شوند

جشن   یشوند و در تمام برنامه ها  زیمختلف متما  ی اسام  ایتوسط رنگ    ایشوند و گروه ها    میبچه ها در گروه ها تقس  ،همان موقع ورود 

 .سه ساعت است  ی ال  می دو ساعت و ن  نیبمعموال    ، میریگ  ی جشن در نظر م  یکه برا  یمدت زمان   باشند.  شانیبچه ها در کنار سرگروه ها 

 ی، معموال قسمت بازاست  بچه ها   رشیکه بعد از معارفه و پذ  ی قسمت اول  . میکن  یم   م ی( جشن را به چند قسمت تقسی)به صورت کل

  بایتقر یباز  .را کامل خدمتتان اشاره کرده اند بطالکنم م یفکر م ارائه شده است که یباز یبرا یی گذشته کارگاه ها یدر شب ها است.

است   یما تحرک  یها  یاز باز  یقسمت  ؛میدار  یدو مدل باز  .دهد  یبه خودش اختصاص مرا  از برنامه    می ساعت و ن  کیساعت تا    کی  نیب

 ی نه فقط باز  ،باشد   یقیتلف  تها به صور  ی است که باز  ن یکه خدمتتان شود، ا  یا  هیتوص  . است  یفکر  یها   یما باز  یها  یاز باز  ی و قسمت

بچه ها    یمختلف در آن انجام شود که برا  یها  یاز تنوع باز  د یکن  ی سع   .دیانتخاب کن  یو نه فقط بصورت فکر  یها بصورت همه تحرک

  ستیبا  ی ها م  سرگروهاست که توسط    قهیپانزده دق  ی ده ال  ، م یده  ی اختصاص م  یهر باز  یکه ما برا  ی مدت زمان  . داشته باشد  تیجذاب

و    یدن یشن  یاز نواها  ،یباز  یزمان برگزار  نیاست که در ح  نیبر ا  ی سع  .زمان انجام شود  ت یریمد  یبعد   یرفتن به باز  و  یی جابجا  یبرا

  میدقت کن  ،یباز  نحی  در .باشند  داشته   یشتریب  جانهی  و  شور  ها  استفاده شود که بچه  گرید  های  مناسبت  ای   ریغد دیع   امیا  یبرا  ،جذاب

دو گروه   های  که بچه  ن یقبل از ا  م، یرا انجام ده  ی طناب کش  یباز  مخواهی  یماگر    . میاستفاده کن  یلیاز شعار جشن خ  م توانی  یکه م

 ی باز  ، یدست  لفوتبا  یباز  یبه صورت کل  .یسراغ طناب باز  م یبعد برو  ، دبگویی  را  شعار  اول  ها  : بچهمیی بگو  متوانی  یم طناب را بکشند،  

  ها  بچه یبرا  تواند یکه م ییها یباز ،یباز یمثل اتلو، دوز، ابلون و گون یفکر های یجذاب باشد، باز ی لیخ تواند ینشسته که م بالیوال

 یباز  م،یباش  اشتههست که د  یتحرک  های  بازی  . باشند  داشته  ها  که فوتبال بچه  م یداشته باش  جایی  اگر  باشد،   داشته  مسابقه  باشد،   جذاب
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 ی که ما م  ییاگر فضا و آن جا  . البتهمیداشته باش  م توانی  یرا هم م  دارت، پرتاب بسکتبال  یپرتاب حلقه، باز  یمثل باز  یتمرکز  های

 نی ا  ست؟یچ  یباز  جاد یبرنامه هدفمان از ا  ن یاست که ما در ا  ن یا  ،که هست  ای  نکته  . به ما بدهد   را  اجازهاین    م، یریجشن را بگ  مخواهی

  خوش ها شوند و به آن هیتخل یگرفته شود و بچه ها از نظر انرژ یجشن عموم کی یساعت پا کینشستن  برای ها بچه یانرژ کهاست 

که به    پیام هایی و آن    یاصل  میآن مفاه  میکه بتوان  نیا  یبرا  .مباشی  داشته   را  ها  بچه  میساعت بتوان  کی   نیا  انیکه بعد از پا   نای  و  بگذرد

 ک یساعت تا    کی،  یباز  زمان.  میست که ما به آن توجه داشته باشامهم    اریبس  یباز  نقش  م،کنی  منتقل  ها  را به آن  رسد  یذهنمان م

اگر قرار   . دارند  ی زمان محدود  یباز  یبرا  ، شود  ی که انتخاب م هایی  باشند که هر کدام از غرفه  هتوجی  د ی با  ها   سرگروه   است.  م یساعت و ن

به اتمام    یزمان باز  ی برنامه بهم بخورد. وقت  ینظم کل   شود  یبماند، باعث م   زمان تعیین شدهاز    شتریغرفه ب   ک یدر    ی که سرگروه  د باش

جمع    شود،  یمشخص م   یجشن عموم  یبرگزار  یبراکه از قبل    یگروهشان در قسمت  اعضای  همراه  به   دی با  ها   همه سرگروه  رسد،  یم

  . شده، جمع شوند  نییتع  شیاز پ   یفضا  کیمشخص در    بندی  زمان  کی  طبق  ها  بچه   همهت شود که  یرعا   زمانیمهم است که نظم    .شوند

 باالی  ها  که سرگروه ی زمان زیرا .نندیبنش  یبرنامه عموم انیتا پا شانهای  در کنار بچه ها سرگروه دبای حتماا شدند،  جمع ها که بچه یوقت

  د یتوسط سرگروه با  ،یجشن عموم  های  قسمت. نظم هر کدام از  شود  یم  یادیز  اده الع  فوق  ینظم  ی نباشند، باعث ب  شانهای  سر بچه

 یچون باعث ب  . از حد باشد  شتریب   دینبا   شود،  یمشخص م  یکه توسط مجر  یاگر قرار است که دست زده شود، آن زمان   .شود  تیرعا

 است. تیحائز اهم اریقسمت بس  نیا در سرگروه نقش  و است مهم ها پخش شود، سکوت بچه یلمیاگر قرار است ف .شود ی م نظمی

 

 ی عموم   برنامه  یدر ابتدا  یاست که حتما مجر  نیمهم ا  نکته.  شود  یشامل چند قسمت م   ی. جشن عموماست  یجشن عموم  یبعد  بحث

  ات یست که آامهم    ی لیخ  .بر فرج شروع کند  یحضرت را قرائت کند و جشن را با چند کلم از قرآن و دعا  ی سلمت  ی، دعافرج  یدعا

  یمختلف ی قسمت ها  .ستا بهتر یلیخ ، فتدیاتفاق ب ن ای ها برنامه خوانده شود و اگر توسط بچه یدر ابتدا تحضر یسلمت  یقرآن و دعا

  ۱  یال  یا  قهیدق  ۴۵اساس زمان    کنم که بر   یاشاره م  یادیالبته به موارد ز  .کنم   یعرض م  ،تواند انجام شود  یم  یجشن عموم  یکه برا

که در   ای  بخش عمده   گفتگوهای او است.و    یقسمت اول مجر  .انتخاب شود  دتوان  یاز جشن ها م   کی  محترم هر  نیساعت توسط مسئول

در بحث گفتگوهای مجری با بچه ها در ال به    . است  تیحائز اهم  اریبس این امر    .است  ی جشن عموم  ، میدار  مان یها ام یانتقال پ   یبرنامه برا

 نیا  نکهیا  ل یافتاده؟ دل  یست؟ چه اتفاقا  یچه مناسبت  م؟یرا االن دور هم جمع شدبچه ها چ  :کند  ی، ابتدا با بچه ها گفتگو مالی برنامه

  ی م  شنهادیپ   یمجر  یکه برا  ییبرنامه ها   .شودمی  شامل    را  دست  نیاز ا  ییو گفتگوها  ست؟یچ  ،میر یگ  یجشن مهم است و جشن م

 یم  دهیپرس  یتوسط مجر  یت مذهبسؤاالکه    یمذهب  ،ی شود: مسابقات علم  یم  میعبارت است از: مسابقه که به دو قسمت تقس  ،شود

  ی است که م  ییسرا  حهیو مد  یمداح  یقسمت بعد  . باشد  یمسابقات تحرک  یا   تواند شامل مسابقه بادکنک  ی شود و مسابقات متفرقه که م

 ی معمول  شینماتواند    یم  ،آماده شده باشد  شی است که اگر توسط بچه ها گروه نما  شینما  یعدقسمت ب  .باشد  رگذاریثأ تواند در جشن ت

 دیگری  فرد  ای یتواند خود مجر یداستان م راوی .میاز داستان استفاده کن میتوان ی م ، مینداشته باش شی اگر نما  .باشد   ییویراد شینما  ای

دکلمه توسط خود بچه  ایسرود  .میپخش کن میتوان یم ،م یآماده کرده باش یشنیمیان ای  لمیاگر ما ف .است لمیپخش ف  ،یبخش بعد  .باشد

محترم   انیمجر  .همه بچه ها برنده هستند  .میبرنده تک ندار  ، مانیاست که در جشن ها  نیمهم ا  اریبس  ارینکته بس  .مهم است  ی لیها خ

مسئله  نیا .میبچه ها پررنگ کن یبرا  ادیباخت رو به صورت زحس برد و  دینبا ،برگزار شود یاگر قرار است مسابقه ا ؛توجه داشته باشند

  وهیش نیا .شود زه یجابرنده تواند   ی نفر هست که م کی . داشت مینفر برتر خواه ک یکه  طر خا نیبه ا . تواند سخت باشد  ی بچه ها م یبرا

 نیهدفمان ا  .ستیبرد و باخت مهم ن  جهینت  .مهم است  ندیخود انجام فرا  بخواهیم جایزه بدهیم، فقط به یک نفر بدهیم. غلط است که اگر  

 ، دهم ی م حیکه در قسمت بعد توض یا یکاردست نیهم یبرا  .میریگ  یم  زه یهمه ما جا  .میستهمه ما برنده ه م ییاست که به بچه ها بگو

حرف شما درست باشد    نیا  د یبله شا م؟ ینده  زه یشود که جا  ی نم :ممکن است گفته شود .شود  ی جشن به بچه ها داده م   ادبودیبه عنوان  

 ن یبچه ها جذاب است و در ع   یکه برا  یزیچ  ،بادکنک باشد   ا ی یبه طور مثال شکلت  کرد. ساده استفاده   ی لیخ  یها  زه یشود از جا  ی اما م

 یهمه اعضا  می گوییم  ،نفر برنده شد   کیاگر آن    .میانتخاب کننفر را    کیتوان از هر گروه    یم  ایحس رقابت فراهم نکند    یلیحال خ

 یم  کیجشن درآن برد شر  ینفر از همه گروه ها  ۵در واقع    .نفر برنده شوند  ۵  ،شود  یمسابقه برگزار م  یوقتبرنده شده اند.    گروهت

تواند باعث   یخاطره ناموفق شکست م  کیچرا که    .بچه ها در جشن مطرح باشد  یحس شکست و برد و باخت برا  میخواه  ینم  .شوند

  ، شانیدر گروه ها  حترمم  ی هم سرگروه ها  .وارد نشود  ی مدل  نیا  یبه جشن ها   گر یبا رغبت به جشن ادامه ندهد و د  گر یشود آن بچه د
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مختلف از همه   یحتما در قسمت ها  یاست که مجر  ن یامهم    کنند.نکته توجه    نیبه ا  دی با  خود  یمحترم در اداره برنامه عموم  یهم مجر

 ی برا  ییدر ابتدا و در انتها دعا   .کند  میهمه بچه ها تقس  نینگاهش را ب  .ازهمه بچه ها بپرسد  ،سته  یسؤالاگر    . بچه ها کمک بخواهد

   .مهم است که انجام شود یلیتوسط خود بچه ها زمزمه کند و در انتها خ افرج ر یحضرت و دعا یسلمت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و   می شوندو بالطبع خسته    می کنند  یباز  میساعت و ن  کی  یساعت ال  کی  می آیند،بچه ها    .برنامه است  انیم  هیبحث تغذ  ،ینکته بعد

در فصل    . میریدر نظر بگبچه ها    یابربرنامه    انی را در م  یا  هیتغذ  ، واق  د یو تجد   شتریب  یانرژ  یاست که برا  ازی ن  . صرف کرده اند  یانرژ

که   یی مراسم ها   در   ممکن است یوانیرلیغ  یباشد. بستن  یوانیل  یشود بستن  یم  هیتوص  البته  باشد که   یتواند بستن یم   هیتغذ   ن یتابستان ا

  ی م  هیتغذ   ی. برامیبرنامه دچار دردسر شو انیبعداا در پا  وشود    ختهیر  نیبه زم  ،شود  یمفروش برگزار م  یخصوصاا در سالن ها و مکان ها

برنامه به بچه ها   انیم  هیتغذ  میتوان  ی در خلل آن، م  ای   ی قبل از برنامه عموم  . انتخاب کرد  نیبه ا  هیشب  یزیچ  ا ی  ینیریش  ،یتوان بستن

جدا جدا    و   کیگروهشان، به تفک  یهمراه بچه ها   بهبا همان نظم،    دی سرگروه ها با   د،یرس  ان یبه پا  یجشن عموم   نکهیبعد از ا  .م یبده

  دادبوی  کیاست که    نیهدف ا  ست؟یچ  ی. هدف از کاردستمیکن  یم  میها را تقس  یکاردست  .را آغاز کنند  یتا قسمت کاردست  نندیبنش

  ، یعموم  هیتوسط دانش آموز داخل جشن ساخته شود و با خودش به عنوان هد  شی شود و تمام قسمت ها  هیتوسط خود دانش آموز ته

باشد.    یگام یاور  ا ی   ی چوب  یتواند کاردست  ی شود، م   ی که انتخاب م  ای  ی باشد. معموالا کاردست  ریاز جشن غد  یادگاریبه منزل ببرد که  

شود، ممکن است   ی سخت م  یکم طیباشد، شرا  نیز اا  ش یباشد، اگر زمان ب  قهیدق  ۴0  ی ال  30حداکثر حدود    دیبا   ی کاردستساخت  زمان  

 ، میریبگ  نیانگی و م  میکن  میزمان را تقس  میفرض اگر بخواه  شیباز هم به صورت پ   یهم کوتاه تر باشد ول  نیاز ا  ی کاردست  کیزمان ساخت  

 یرا عرض م  یزمان همه مراحل کاردست  مجموع  که  دیتوجه داشته باش  .انجامد یبه طول ب  ی زمان کاردست  قهیدق  30  ی ال  20  نیب  د یشا

انتها جمع آور  حات،یپخش، توض  ی عنی  .کنم  ک ی. ممکن است زمان ساخت  ببردساعت زمان    م ین  ا حدود  د ی. در کل با یساخت و در 

مهم است که   یلی. خببرد  زمان  قدر  سرگروه، در مجموع همان  حاتیبچه ها و توض  نیب  عیبا زمان توز  یباشد ول   قهیدق  20  یکاردست

 ، یجاقلم  ،یجامداد  ،یاز نوع جاشمع  ی تواند چوب  یم   یکه قرار است ساخته شود، مسلط باشند. کاردست  یا  یسرگروه ها به کاردست

باشد   ییتابلو  ای   ادبودی   کیساعت،    کیتواند    یم   ای دست باشد که خود بچه ها بسازند.    نیاز ا  یمطالب  ایقاب عکس،    ،یزیروم  یجامداد

را   ییتوانا  نیاست که خود بچه ها ا  نیباشد. مهم ا  یگام یاور  ای   تا  کاغذ وتواند    یمثلا م  .بسازند  لیاکل  ایتوانند آن را با شن  که بچه ها ب

است که همه   نیمهم ا یلینکته خ .است که سرگروه به بچه ها کمک کند ازین .ندیایرا بسازند و از پس آن برب یداشته باشند که کاردست

توسط   دیسرعت با  نیرا بسازند. ا  ی کاردست  عیباشند و سر  یعیسر  اریبس  یآدم ها  ی. ممکن است بعضستندین  ییتوانا  کی  یدارا  ابچه ه

است،    عیسر  یلیاش خ  یسرعت کاردست  یکس می دی. اگر دفتدیجلو ب یلینفر خ  کیو نه   باشد عقب   یلینفر خ کیسرگروه لحاظ شود. نه  

بلکه   ؛ کند   ی نفر کمک م  ک یفقط به   ندینباشد که بچه ها بب  یخود سرگروه هم طور  . تا به دوستانش کمک کند  م یاز او بخواه  میتوان  ی م

که به او سپرده شده اند، به صورت جداگانه وقت بگذارد تا بتوانند   ینفر  ۱0هر    یبرا  د یبه همه بچه ها کمک کند. سرگروه با  دی سرگروه با

زده شود   ی کاردست  ی رو  ک،یماژ  ای  کتیاز دانش آموزان توسط ات  کی حتماا اسم هر    دی با  ،ی. بعد از اتمام کاردسترا بسازند  یکاردست  نیا

 .خود به منزل ببرندرا همراه  ید کاردستنتا بتوان
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 نمونه های کاردستی

 

تواند شامل   یم  ،شود  لیاز ظهر تشک  ریغ   زماناگر برنامه در    می باشد.  ناهارکه بخش    است  برنامه  یانی بخش پا  ،یقسمت بعد از کاردست

عصرانه    ،اگر هم عصرانه باشد   .میکامل را به بچه ها ده  یشام، غذا  ای  ناهاروعده    کیاست که    ازیهر برنامه ن  یدر انتها  . ودشام ش  ایعصرانه  

در داخل خود جشن اتفاق   ییوعده غذا  نیکه حتما ا  شود  یم  هیتوص  .کنند و بعد از جشن خارج شوند  لیکه آن را م  م یها بده  به بچه

ن  اشو در کنار دوستان  گری ها در کنار همد  که بچه  یخوردن و لذت  ناهار  .را بخورند و بعد از برنامه خارج شوند  ناهاربچه ها    تماو ح  فتدیب

ها    سرگروه و بعد    م یندازیا بر  ییسفره ها  میتوان  یم   .مهم هستند  اری گروه ها بسبخش هم سر  نیدر ا  .است  یخوب  اریاتفاق بس  برند،  یم

وقتها ممکن    ی بعض  . توانند از برنامه خارج شوند  ی م  ناهار کنند و بعد از    لیرا م  ناهارنفره   ۱0  ی و به صورت گروه ها  نندیشها بن کنار بچه

 . کنند و بروند افتیرا در ناهارها موقع خروج  و بچه میبدهها  را به بچه میکرد هیکه ته یناهارمطالب و  میوقت نتوان کمبوداست بخاطر 

  ،است  ریپذها دل  بچه  یکه برا  ییشود از غذاها   یمخاطب ما کودک هستند، سع  نکهیبا توجه به ا  .شود  هیمطمئن ته  یجا  از  بایدهار  ان

  ه ی و کالباس را توص  سیالبته سوس م،یاستفاده کن  یفست فود  یاز غذاها  میتوان  یم  کرد.استفاده    ییپلو  یاز غذاها  توان  یم  .استفاده شود

  مانند  یا غذای پرسی   م یمرغ بده  چی ساندو  م یتوان  ی م  م،یاستفاده کن  ی چیساندو  ی از غذاها  م یخواه  یاگر م   .عنوان  چیبه ه  ؛ میکن  ینم

 . مکنی هیته ،ستاجذاب ها  بچه یمرغ که برا سلیشن ای مرغ  یراشکیپ   ای،  چلو کباب ا یجوجه کباب 

 

برنامه نماز جماعت  کلس چهارم، پنجم، ششم(    یدوره نوجوان )بچه ها  یبراشده که به موقع اذان بخورد،    میتنظ   یطوراگر زمان برنامه  

 . میرا هم داشته باش ماعتنظم نماز ج تیبا رعا  رند، یضو بگها و گروه به گروه بچه .نقش سرگروه مهم است .میرا داشته باش

 

یک نفر   ند،یآ  یم  اءیاول  یکه وقتاست    ازیساعت برنامه تمام شده و ن  .میآدم موجه هست  کی  ازمندین  اءیدادن بچه ها به اول  لیتحو  یبرا

بچه ها    ، برنامه توجه داشته باشند   نیمسئول  نم ک  ی م  د یکأ است که ت   ن یمهم ا  ی لینکته خ  . او را صدا کند   تا   سدنام کودک را بپر  باشد که 

با توجه به   . شود  یبرنامه تمام م   فلنساعت    م ییو بگو  م یتذکر ده  اءیرا به اول  نایساعت پا  قبل از شروع برنامه،   .دهند  لیتحو  اءیرا به اول

ماندند، منتظر    یا  قهیچند دق  و  آمدند  اءیباشد که اگر اول  خروج، شربت  در قسمتشود،    یباز برگزار م  یهوا اگر برنامه در فضا  یاگرم

محل   دی ، سرگروه ها بابچه ها رفتند  نکهیاست که بعد از ا  نینکته مهم او با خود ببرند.    رندیبگ  لیتحوو بچه را    میل کنندهم    یشربت

  ا ی  شدهگم  ی ئایاگر اش .را به حالت اول برگردانند راتییدر مکان جشن داده اند، حتما تغ یراتییاگر تغ  . برگردانند هیجشن را به حالت اول

برنامه   یخواهند آمد. و ط  اءیاش  نی بچه ها بدنبال ا  ءایچون احتماال اول  .د یو محل جشن ده  هی نیحس  نیمسئول  لیجا مانده، حتما تحو

برنامه به مسئول   ی در انتها  دند، داشت می کرها یاد   برنامه به همراه داشتند و در آن نکات مهمی از بچهیانه  در م  سرگروه ها   ه ک  یکاغذ
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برنامه    انی ، در پابچه ها داده شده  رای گروه بندیکه ب  ییها  نهیشود، کاغذها و کارت س  تیکه حتما رعا  ای   داده شود. نکته  لیجشن تحو

اسم داشته   د یها حتما با  یستکارد  .را با خود ببرند   ی توسط سرگروه ها انجام شود که بچه ها کاردست  ی تیری. مدوداز بچه ها گرفته ش

به همراه  شعبان    مهیو ن ریغد دیع   یخوب از جشن ها  یادگاری   کیو گم نشود تا بچه ها بتوانند با خود به منزل ببرند که ان شاءهلل   دباش

 داشته باشند.

 

 

 

 

 

 

 

 

  تیریبرنامه را با مد  توان  یم   .میبرگزار کن  نیگزاف و سنگ  یها  نهی برنامه ها را با هز  ستین  یازین  :کنم  ی چند تذکر عرض م  انیدر پا  

 یها  نهیکه هز  ستین  یازیانتخاب شود و ن  نیتوسط مسئول  م،یعرض کرد  یشنهادیبه صورت پ   که  یی قسمت هاو    میبرگزار کن  نهیهز

 ی طراح  یا  استدشوار    آن  هیاگر ته)  یکاردست  یبه جا  و  میرا حذف کن  یکاردست  میتوان  یمرا به همراه داشته باشد.    ینیسنگ  یلیخ

یک  است که    نیشود. هدف ما ا  ی کاردست  نیگزیجا  تواند   ی م  یعموم  هی. هدمیاستفاده کن  یعموم  هی از هد  ( باشدمی  سخت    یکاردست

 نک یشامل کله، ع   ،شود  یم  شنهادیکه پ   یعموم  یایهدا  .با خود به منزل ببرندجشن به بچه ها داده شود و    نیاز ا  دگاریایادبود یا ی

 میتوان  یمدست باشد.    نیاز ا  یو موارد  بالیتوپ وال  یا  کسلیپ   کیشامل    تواند  یم  .است  دستکش فوتبال  ،یشنا، دستکش دروازه بان 

ختن اوریگامی، کاغذ  حل کردن جدول، سا  .می شودسرگروه انجام  که با مدیریت    جایگزین کنیمدیگری    فعالیتدستی هم  زمان کاربرای  

ساده باشد،    ی لیتواند خ  ی م  . باشد  نیسنگ  یلیخ  ادبود ی   ستین  ازین  د، یرا اضافه کن  ادبودها یو  ها را حذف    یکاردست  دیتوان  یم   و تا و ... .

این    و  گونه جشن ها شکل دهدرا برای این  بچه ها  یذهن  ریتصو  کهجشن    نیاز ا  باشد  یادگاری  کی  ،ادبودی  نیاست که ا  نیهدف مان ا

مراجعه کنند که سن شان خارج از   ینیممکن است مخاطب  اشیدداشته بدقت  رود  یادگاری هم در منزل جلوی چشمان باشد. در زمان و

 . نهم باشند   ای باشند که مثل کلس هشتم    یی بچه ها  ای   ساله  ۵  ای  ۴  ی. بچه هامحدوده دعوت ما باشد. مثل کمتر از دوره دبستان باشد

خارج از محدوده   یبچه ها  .شرکت کنند  ،که مناسب سنشان است  یی که در برنامه ها  میدوستان دعوت کن  نیبا احترام از ا  میتوان  یم

ای  . برنامه  ستیخودشان هم جذاب ن  یخوش نگذرد و برا  گری د  یشوند که به بچه ها  یزنند و باعث م  ی برنامه را برهم م ینظم کل  ،یسن

کلس پنجم   یکه برا یبرنامه ا ایکم است   ی لیکلس هفتم و هشتم خ یبرا تش یشود، جذاب یسوم برگزار م و  ومکلس اول، د یکه برا

که   دیتوجه داشته باش  باشد.  نیسنگ  ،ستین  شتریپنج سالش ب  ،هارکه هنوز وارد مدرسه نشده و چ  یکس   یبرا  ،شود  یو ششم برگزار م

 .شندبچه ها دقت داشته با رشیدر پذ نیمسئول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کاردستی قاب سه بعدی

 هدیه عمومینمونه 
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شنا    نکیع   ای مثل اگر کله  )  د باشنداشت  با جشن تناسب    ، شود  یکه انتخاب م   یا  هیاگر هد  ،یعموم  ه یو هد  ادبودیدر رابطه با بحث  

 یلیخ  ریغد  یلوگو  برای مثال  باشد.  لوگو از برنامه  کی  ایشعار    کی آن    یشود رو  یسع.  دور است  یاصل   یاز محتوا  (،دیکن  یانتخاب م

 در  صد   ،د یکن  یانتخاب مکه    یزیحتما چ   ستین  یازین  .مشکل حل شود  رد،یارتباط شکل بگ  با جشن مرتبط باشد.شود که    هیساده ته

از برگزاری . هدف  میمشکل را مرتفع کن میتوان  ی آن م  یلوگو و نوشتن شعار رو  کیبا زدن   ،ارتباطش دور بود  کمی صد مرتبط باشد. اگر

برنامه ها به دنبال   نیدر ذهنشان ثبت شود. ما در ا  یادماندنیروز به    کیو    فتدیاتفاق ب  ینگرش خوببچه ها    یبرااست که    نیا  ،جشن

در ذهن بچه ها    ریرا از برنامه غد   ی مثبت  ی لیخ  یذهن   رینگرش و حس و تصواست که    ن یهدف ا  .میستین  یانتقال مطالب به صورت رگبار

  ک یکه زمانش حدود   یو فکر  یتحرک  یها  یباز .ستها  یبازموضوع  شد. برنامه اول   یگذار  هیبچه ها پا   ایما بر ی. برنامه کل میده  کلش

در    یشود. مجر  ی انتقال داده م   ی جشن عموم  قیاز طر  ام یکه انتقال پ   عمومی  جشن  برنامه  سپس  .است  م یساعت و ن  ک ی  ی ال  ساعت

که   ی شده باشد و مطالب هیتوج  دیبا  . میتوجه داشته باش مجری مهم است که در انتخاب  یلیخ . بچه هاست ا کننده ب گفتگو یجشن عموم

است   نیا،  کاردستی از    هدف  .است  یکاردست  برنامه  آن. بعد از  حداقل یکبار توسط وی مرور شودباید  به بچه ها گفته شود،    میخواه  یم

 نیا  میرا خود بسازند و با خود به منزل ببرند و اگر نتوانست  یکاردست  نیها بتوانند ا  چهاز جشن به بچه ها داده شود و ب  یادبودیکه  

توسط   ی و کارگروه  یعموم  گفتگو مانند برنامهبرنامه    کی  .میداشته باش  آن  یبرا  نیگزیجا  کیاست که    ازین  ،میکن  هیرا ته  یکاردست

. هدف شته باشیمدا  ییرایپذ  برنامهکه یک  نیاز است  پس از آن    .به بچه ها داده شود  یومعم  هیهد   نیز  یکاردست  یبجا  .انجام شودسرگروه  

 . میکن ییرنمایجشن ها در ذهنشان تصو نیرا از ا ی نگاه مثبت میو بتوان م یعلقه مند کن میاست که بچه ها را ما بتوان نیا یاصل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پذیرایی آماده شده در محل جشن

 غرفه بازینمونه 
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 غرفه فیلم سه بعدی
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 :میفرج را با هم زمزمه کن  یهم دعا انی پا در

مَّ  ْن ِلَولِ  َالّله  ِه ْبِن اْلَحَسِن صَ  َک ي  ک  جَّ َک َعلَ اْلح  ل  ساَعٍه َولِ  یهِذِه الّساَعِه َوف  یَوَعلی آباِئِه ف ِه يْ َلوات  َوحاِفظًا َوقاِئدًا   اً يّ ک 
َعه  ف ناً يْ َوَع  الً يَوناِصرًا َوَدل َمت  ْرَضَک َطْوعًا َوت 

َ
ْسِكَنه  أ  الً یَطو  هايَحّتی ت 
 

 . جعه نماییده کارگاه در سایت سفیران مرافحیافت کلیپ دعوت و لیست مسابقات به صجهت در

 نمونه های اجرا شده

https://safirangroup.com/10115/workshop-115-jashn-koodak-ghadir-2/

