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  پيشنهاد برگزاري مراسم جشن عبادت در فضاي مجازي 

 جلسات مقدماتی جشن نور:

 جلسه با اوليا:

بل از جشنننن جلسنننه - ماه ق يا برگزار شنننود و يک  با حضنننور اول یاتی اي  كه ضنننییتوضننني بار  و 1در مورد سنننوره م

 نکنناتی در مورد اينکننه در اول اين يننک منناه بنناينند شنننور و نشنننناای براي باننه هننا ايجنناد كرد  بيننان شنننود.

 .هدايايی متناسب با سوره ضیی و جشن بندگی را داشته باشند  بسيار عالی استاگر مدرسه يا خانواده امکان تهيه ي 

 :پيشنهاد میتواي بسته هديه 

 جعبه زيبا -

 چادرگل گلی و سجاده زيبا و سبک متناسب با سليقه كودكان -

 مهر و تسبيح و عطر -

 و آستينک گيره روسري وهدبند -

 كارت تبريک از ارف معلمين -

 عهدنامه برگه   -

 و بسته تنقالتپودر كيک  -

 كه نشاندهنده تولدي دوباره است. 1شمع عدد  -

 كاغذ هاي رنگی براي درست كردن ريسه اصول و فروع دين -

 سی دي حاوي سرود  سوره ضیی  فيلم ساخت كاردستی و... - 

 ريسه چراغ كه يادآور خروج از ظلمت و رفتن به سوي نور هست. - 

 د و هم در زمان جشن با آن بازي كنند.و را تزيين كننبادكنک كه هم اتاقشان  -

 مانند وسايل تزيين شمع. وسايل كاردستی كه قرار است آن را زمان جشن درست كنند -

 وسايل كاشت گياه مانند بذر و خاك و گلدان. -

 دفترچه و برچسب هايی كه هروقت نماز خواندند  باه ها براي خودشان در دفترشان باسبانند. -

 
 لسه اول:ج

توانيم داشته باشيم كه اين برنامه ها متناسب با میتواي دقيقه اي می ۴۵برنامه  ۴جلسه براي باه ها  ۴در اول يک ماه در .-

 سوره ضیی می باشد.

ماهنگی - ها پ   می شنننود ن اه  با صنننوت سنننوره براي ب كه ضنننیی همراه  بار با سنننوره م  با تصنننناوير مرتب  

 براي باه ها داده می شود.سپس توضيیاتی مربوط به سوره 

شت گياه پرداخته و  - شی  نماهنگدر مرحله بعد به كا شد گياهان مانند گل رز يا آفتابگردان از مرحله بذر پا هاي م تلفی از ر

شان  شستن را ن شد كردن باه ها را به ياد آنها می آوريمداده تا به گل ن شتند و االن به  ؛و ر اينکه در نوزادي چه توان هايی دا

دوربين ها فعال شود و باه ها گذشته و حال خود را   چه صورت هستند. سپس دان  آموزان عکس هاي نوزاديشان را بياورند

 با هم مقايسه كنند تا متوجه رشد خود شوند.

 

                                                           
 توضيیات سوره ضیی در بسته جشن بندگی موجود است.1 



 جلسه دوم:

در راستاي شناخت نيازها  درباره ي نيازها توجه باه ها را مربی  و شود سوره ضیی و سرود جشن عبادت پ   می نماهنگ -

 .جلب می كند "انسان به ارتباط با خالق خود میتاج است. "كه به اين نکته 

ته شنننود و  - ها گف اه  مام حسنننين عليهم براي ب مام حسنننن و ا به پيرمرد توسننن  ا تان آموزض وضنننو   سنننپس داسننن

 د.انجام شوبازي هاي مربوط به آموزض وضو و نماز 

و مانند وض به اور م تصر گفت كه با سن باه ها تناسب دارد و نماز و پاداض وضوروايات و احاديثی در باب اهميت توان می -

 . نور است

با توجه به اينکه از سوره ضیی آموخته ايم كه براي هر كاري نيازي داريم  از وضو به عنوان مقدمه نماز ياد می كنيم و اينکه  -

 يک نماز صیيح به وضوي صیيح نياز است.براي داشتن 

شود. نماهنگ - شان داده می  صیيح به دان  آموزان ن ضوي غير  صدا براي چند دان  آموز سپس دوربين  و همزمان بدون 

 .فعال شود تا وضوي صیيح بگيرند

 (ان را دارنداند و توانايی تصیيح وجود ديگرها از قبل وضوي صیيح را آموختهبه اين نکته توجه شود كه باه)

 انجام داد.شمع  تزيينمانند  یكاردست در اين جلسه می توان -

 

 وم:سجلسه 

سوره ضیی و يک سرود مربوط به جشن عبادت كاردستی براي تزيينات جشن نور از قبيل ريسه گل و  نماهنگبعد از پ    -

 المپ همراه با نوشته هاي اصول دين و فروع دين آموزض داده می شود.

هاي م تلف از قبيل بازي نياز و نعمت كه در پيوست توضيح داده شده است انجام می شود و ارتباط اين بازي با سوره بازي  -

 شود.ها تبيين میضیی براي باه

 

 م:چهارجلسه 

 .شود مربوط به سوره مباركه ضیی و جشن نور و بندگی پ   می نماهنگ -

شود كه با میتو یمعماهاي - ستبراي باه ها ارح می  ضیی مرتب  ا سوره  شن عبادت و  سواالت می  اي ج به عنوان مثال 

 .تواند از احکام وضو  نماز  كلمات سوره ضیی  مفاهيم سوره باشد

در حين آموزض به صورت القايی و آموزض داده شود  يا سجاده نمدي همانين ساخت تل با تزيين گل به عنوان تاج بندگی -

 .سوره ضیی براي باه ها توضيیاتی داده شود براساسمرتب  با جشن نور و بندگی 

  



 مراسم جشن نور و بندگی:
  تزيين كنند.فضاي خانه را  به فرزندانشان كمک می كنند تا قبل از روز مراسم  خانواده ها -

 قبل از مراسم با عکس هاي باه ها كه در حال خواندن نماز هستند  نماهنگی با صوت نماز يا سوره ضیی آماده شود. -

ستند  - شان عکس بگيرند و قبل از برنامه بفر شراي  خانواده ها  از باه ها ب واهد كه از تزيين اتاق مربی می تواند با توجه به 

 و از آنها نماهنگی با سرود متناسب با جشن بندگی تهيه شود و در جشن پ   شود.

فضاي حضور خود ستان از سوره ي مباركه ي ضیی  نماهنگ  سرود  بازي و داعالوه بر آماده كردن متون ميان برنامه  مربی  -

صل  سم اامينان حا شروع مرا سب دوربين  قبل از  را با گل يا پرچم هاي رنگی يا ... تزيين كرده و از نورپردازي و زاويه ي منا

 نمايد.

 مربی حتما توجه كند كه دوربين همه دان  آموزان عادالنه و بدون تبعيض فعال شود. توجه:

 .تا هيجانات باه ها با دادن پيام ت ليه شود دقيقه زودتر فضاي كالس مجازي را باز كنيم 15ع مراسم حدود قبل از شرو -

 مراسم پ   شود.قبل از زمان شروع لبيک نماهنگ  -

 كسانی كه وارد می شوند پاسخ بدهد.و سواالت يک نفر از مربيان به سالم   -

 .شودساعت شروع مراسم را نوشته و در قسمت گفتگو ها سنجاق   -

 كنيم. نماهنگ سوره ي مباركه ي ضیی آغازسر ساعت تعيين شده  مراسم را با پ    -

  بطور همزمان روشن شود و اين روز باشکوه را به باه ها تبريک بگويند. مربی دوربين چند -

 از مراسم مجازي فيلم تهيه شود. -

 .در صورت نياز می توان استفاده كردي قرآنی بين مراسم تشويق ها از صوت -

 نماهنگ هايی از كارهاي خود باه ها با سرودهاي مناسب بين برنامه پ   شود. -

 تعدادي از دان  آموزان به نوبت ب شی از عهد نامه را ب وانند و يا مربی ب واند و باه ها تکرار كنند. -

 را ب واند. 2داستان سوره ضیی معلم -

 . رنديگ یرا در آغوض پرمهر آنها قرار م ینزد مادران خود رفته و لیظات یدست بوس يداستان  باه ها برا انيپا پس از -

در اين زمان  و مربی نديدر گوض باه ها بگو يیو دعا یدر آغوض گرفتن  جمالت عااف هنگامشننود كه  يادآوريمادران  به -

 پ   نمايد.با اين فضا متناسب يک سرود 

س  مرب نکهيا گرينکته د - ستان تو شمرده  مهربان  تاث ديبا  یلین خواندن دا ستان  ريآرام و  شد چون متن دا گذار و جذاب با

 .ددار شتريتامل ب به ازيو ن یسوره مباركه ضی يبرگرفته از میتوا

 انجام شود. 3انواع بازي مرتب  با جشن بندگی -

ه اين ب و نيازخواهی از ايشان به وجود نازنين و اتصال  و آله هياهلل عل یرسول خدا صلمقام بزرگداشت  يبرادر انتهاي مراسم   -

 :نکات اشاره شود

ا ب ميتوان یما ممیبت خاص داشته  پس  توجه و شانيو آله را رها نکرده و بر ا هياهلل عل یصل امبريوقت پ چيخداوند ه چون

 یابانيتا از خ رديگيدست فرزندان  را م يپدر نکهيمثل ا درست يم.تا به خدا متصل شو ميمتصل شو شانيراحت به ا اليخ

 .و توانمند است ريهست كه با تدب يراحت است كه بزرگتر الشانيآنها خ نگونهيعبور دهد و ا

 .نديگوب اي سند يبنو نيو همه آمگويد يا بنويسد ب يیدعا یهركس بعد از بيان اين نکات با توجه به در نظر گرفتن زمان -

شدن فضا صدا و تصويري پ   شود و در اين مدت باه ها با نوشتن احساسات   دقيقه تا بسته 5پايانی در مدت نماهنگ  -

 خود از هم خدا حافظی كنند.

  

                                                           
 است. شده شنهاديپ وستيدر پ یسوره ضی يداستانی براساس میتوا2 
 است. شده شنهاديپ وستيدر پ بازي هايی 3



 :جشنبعد از برنامه هاي 

 بفرستند.  مربی شان درباره ي تجربه ي جشن مجازي مطالبی بنويسند و براي خواسته شوداز باه ها  -

ست كه مربی باه - شويق و پيگيري كند تا خوب ا شان دفترچه اي كه هديه اي گرفته اند در  ها را ت س براي هر نماز ب برچ

 باسبانند يا خااره بنويسند يا باه ها از مادران می خواهند پس از هر نماز جمله اي يادگاري براي آنها بنويسند.

ست كه  - سته ا كانال دان  آموزان ارسال نمايد و ارتباط خود را با در روز شمار روز جمالتی زيبا به صورت  40مربی تا شاي

بگيرد. میتواي اين جشن می تواند بازي هاي متنوع  با عنوان شکرانه بندگی من روز جشنی  40بعد از پايان  و آنها حفظ كند

 باشد. ديگر و برنامه هاي خالق بصورت فردي و جماعت سرود و نماهنگ  خااره گويی  داستان گويی  عکسهاي نماز باه ها

 همانين هديه اي براي دان  آموزان ارسال شود. -

 

 

 

  



 :پيوست 
 :داستان

 مياهلل الرحمن الرح بسم

 كس نبود چيمهربون ه ياز خدا رينبود  غ یکيبود  یکي

 خدا( اي نديبگو ديخدا )باه ها با ايخداست  بگه  يبنده  یهرك

 ايداده  اسننتفاده كنه  بگه  امبريكه خدا به پ يیتر بشننه و از نعمتها هياسننالم ص شننب امبريدوسننت داره روز به روز به پ یك هر

 .رسول اهلل

 .ع نيرالمومنيام ايكند  میکم بگه  یبودن  افت ار م عهيهست و به ش یعاشق حضرت عل یك هر

 .فاامه الزهرا ايرا به مجلس امروز دعوت كند  بگه  هايحضرت زهرا سالم اهلل عل   يمادر اصل  واديم یك هر

ست داره ثواب ا یهر ك و ست داره از  هيظهور امام زمان عج هد يبرنامه رو برا نيدو شد  بگه  ارانيكند و دو  ايامام زمان عج با

 .يمهد

 :كردند كه تيجور حکا نيگفتار ا نيريشکّر س ن ش انياخبار و اوا انيراو

سمون آب ريز  يپ سالها شهرها چند تا خونه ز یکي يخدا  تو یآ صفا بودند كه با وجود اهال باياز  شده ب شان يو با صفاتر  ود. با

كردن  یم ی. اونها سعنديكردند در همه كارها به خدا چَشم بگو یم یخدا بودند و سع يبرا یخوب يخونه ها بنده ها نيا یاهال

شون  خ شون م امبريپ هيشب یليدر كارها سالم ص رفتار كنن و دل ست روز به روز پ یا شند. اونها مثل  زتريخدا عز  يخوا ب

مال خواست  با ك یم يیراهنما ايداشت  يازين اياز آنها سوال  یو اگر كس دنيكش یدست نوازض و میبت م تاميبر سر ا امبريپ

دادن. اونها  یخدا انجام م يرضنننا يبرا امبريمثل پ ض خو يمنت بگذارند  اون كار را با رو ايكنند  یبداخالق نکهيبدون ا ليم

داشتن  همه را از خداوند درخواست  ازيكردن و خودشون هم هر چه ن یم کيكه خدا به آنها داده بود  شر يیمردم را در نعمتها

د و رو بگن ازهاشونيدونستن كه خداوند دوست داره كه بنده هاض ن یداشتن. اونها م یقشنگ یليخ یكردن. خالصه زندگ یم

اونها رو به  يازهايدادن همه ن يیخودض توانا ده يبا خدا خجالت نکشنننن چون خداوند كه اونها را آفراز گفتن و ارتباط گرفتن 

 .صورت نعمت داره

صه ساس كردند به  یجونم براتون بگه كه اهال خال ستها نيهم يدارن  برا ازين دينعمت جد کيخونه اح شانيپر ن يد ه را ب از

ونس كه م يبد يدختر هيبه ما  شهيمهربون م ياز اونها  در قنوت نمازهاشون گفتن خدا یبلند كردن. بعض ازين یخالق ب يسو

ر هم كه در كنا يبد يب شنده به ما دختر يگفتن خدا یدر سجده نمازشون م ونهااز ا گهيد یچشمم بشه. بعض یقلبم و روشن

ش شب ت تر با ضميخو سمون  یوقت گهيد ی. بع  یبرآورده كننده آرزوها ما دلمان م يخداگفتن  یكردن م یگلها نگاه م ايبه آ

تو را به جا  یخوب  بندگ يكارهاو با هم با انجام  ميباشنن شننتريرا ب یكه در كنارض لذت زندگ ميداشننته باشنن يخواد دختر

 .مياريب

مادر  سننتهيو شننا قيبا كماالت بودن و ال یليو چون اونها خ ديپسننند یليو خ ديخانم ها را شننن نيا یازخواهيمهربون ن يخدا

 يداد و اونها رو به مقام واال هيدختر پاك هد هيشنندن  پس دعاهاشننون رو قبول و خواسننته دلشننون رو برآورده كرد و به اونها 

شون گفت از امروز به يمادر سوند و به صه جونم براتون بگه كه االن تقر يپاها ريرو ز شتر سال از  9 بايشما قرار دادم. خال

با همه قدرت و توانشون از دختراشون مثل   یو آسان یس ت يه. اون مادرها در سرما و گرما  توگذشت یبهشت يتولد اون دخترا

سن يمراقبت كردن و لیظه شمار متيجواهرات گران ق آغاز كنند و تاج  یخدا رو به اور رسم یندگبرسن كه ب یكردن تا به 

سته هاشون كه مربوط  ازهايلب تند تند دوباره ن ريبر سرشون بگذارن. حاال چشمان مادران نمناك شده و دارن ز یبندگ و خوا

تند  دنجبران زحمات و تشکر از اونها داره قلبشون ت يهم برا یبهشت ي. دختراگنديتوانا م يدختراشونه  به خدا یبه خوشب ت

 .رنيگكه با سرعت برند و دست و صورت مامانارو غرق بوسه كنند و در آغوض گرم و با میبت اونها قرار ب زنهيم

 باه ها و مادرها... دنيسرود در زمان بوس پ  

 



 : مسابقه و بازي

 :بادكنک خندان

سب کيبادكنک و  کيبه هر دان  آموز  یمرب شم و لب لب ندان م يدهد و دان  آموز بر رو یم حيت شد و یبادكنک دو چ  ك

سب يرو سپس با یرا قرار م حيآن ت شان كه به حالت قنوت گرفته اند بگذارند و از  ديدهند.  ستان دان  آموزان بادكنک را در د

لوات رفتن  ص ني. دان  آموزان در حفتدين نيآن به زم يرو حيبادكنک و تسب کهيبدوند اور گريارف نمازخانه به ارف د کي

 .نديگو یساده و كوتاه قنوت را م يذكر ها اي

 

 :بازي تمركزي

 مييرا از نماز به او بگو یسرض بگذارد و جمالت يبر رو سيب کيكه  ميخواهیاز او م ميكنیدان  آموز را فعال م کي نيدورب

 . فتدين بيحال مراقب باشد س نيتا تکرار كند و در ع

 در نماز اشاره كند نهيبه لزوم داشتن امأن نجايدر ا تواندیم یمرب)

 

 :نيازها اسم فاميل

گويد  باه ها در زمان معين نيازهايی كه با آن حرف آغاز می شننود را در يک پيام پشننت سننر هم می مربی يک حرف می  -

 نويسند.

 مربی يک حرف می گويد. باه ها نعمتهايی كه با آن حرف شروع می شود را می نويسند. -

وزان به اين امر اشنناره نکرده  مربی در ذهن خود داشننته باشنندكه نيازها همان نعمتها هسننتند و تا وقتی كه يکی از دان  آم -

 چيزي نگويد.

 

 نعمت و نياز بازي:

د باه ها باي "تشنننه هسننتم. "مربی يک نياز می گويد. باه اسننم نعمت مربوط به آن را می نويسننند)مثال مربی می گويد : (1

 ("آب"بنويسند:

سم يک نعمت را می گويد  نفر بعدي نعمتی ديگر می گويد كه با حرف ( 2 شود. نفر اول ا شن می  شان رو خر آسه نفر دوربين

 نعمت قبلی شروع شده باشد و همين اور نفر بعدي و نفرات بعدي.

 

  مسابقه بله و خير:

 ه شود.(ديپرسو سواالتی كه القاي میکم بودن در اعتقادات داشته باشد   شاد )سواالت بامزه و

 دوربين دو نفر روشن شود مربی يکی يکی از آنها بپرسد و آنها سريع جواب بدهند. 

 سواالت پيشنهادي: 

 ؟ديرا دوست دار صلی اهلل عليه و آله امبريشما پ ايآ -

 ؟ديرا دوست دار امام علی عليه السالمشما  ايآ -

 ؟ديشما دختر حضرت زهرا هست ايآ -

 ؟ديهست یشما انسان خوب ايآ -

 ؟ديپوش یشما كف  پدرتان را م ايآ -

 ؟ديرا بلد هست نيشما اصول د ايآ -

 ؟ديخوان یشما نماز م ايآ -

 ؟ديكن یمیبت م نتانيشما به والد ايآ -

 ؟ديزن یپدرتان مسواك م سواكشما با م ايآ -



 ؟ديدار یشما دندان مصنوع ايآ -

 ؟ديده یرا گوض م غمبريپ يشما حرفها ايآ -

 ؟دييگو یم امبريرا به پ تانيازهايشما ن ايآ -

 ؟شما را برآورده كرده است يازهايخدا ن ايآ -

 ؟خدا شما را خلق كرده است ايآ -

 ؟است دهيرا ب ش یزندگ ليخدا به شما وسا ايآ -

 ؟ديرو یراه م تانيشما با دستها ايآ -

 ؟ديهست یشما قلقلک ايآ -

 ؟ديشما اذان را بلد هست ايآ -

 ؟ديشما مهربان ايآ -

 ؟ديشما كالس چهارم هست آيا -

 ؟ديكن یامام زمان دعا م یسالمت يشما برا ايآ -

 ؟ديخور یشما پستانک م ايا -

 ؟ديشو یجا م بيشما در ج ايآ -

 آيا امروز تولد يک سالگی شما است؟ -

براي همين شمع  )مربی توضيح بدهد كه اين جشن شروع بندگی شما است و تولد نور و عبادت در زندگی شماست! -

 (است. 1كيک شما 

 

 پرسيدن معما: 

 سواالت پيشنهادي:

شما فکر می كنيد  - شد.  صداي خرض  نمازض باال  شنيدن  شت نماز می خواند كه با  ستا مراد دا سد: او مربی می پر

 چرا؟

 جوابهاي احتمالی باه ها:

 از صداي خر قاه قاه خنديد. -

 : خنده نماز را باال می كند.مربی نتيجه گيري

 كرده.خر به اوستا جفتک زده و اوستا را به سمتی پرت  -

 : جهت قبله وقتی تغيير كند  نماز باال است.مربی نتيجه گيري

 خر اوستا مراد  كف پاي  را ليس زده و اوستا سر نماز گفته عه چيکار می كنی؟ -

 : گفتن كالم اضافی نماز را باال می كند.مربی نتيجه گيري

ستا به  آب در خورجين خر بوده و چون رفته بوددر آخر مربی می گويد  - شتو او سی ندا ستر   تيمم كرد و آب د

 در حاليکه مشغول نماز بود  خر برگشت. 

شده و بايد با  شد  نمازي كه با تيمم خوانده ايم  باال  شيم و وقت نماز باقی با شته با نتيجه گيري: وقتی آب دا

 آب وضو بگيريم و دوباره ب وانيم.

 4ب می كند كه پدر همه ما پيامبر و اميرالمومنين)مربی توجه باه ها را به اين نکته جل پدر پدر پدر شننما كيسننت؟ -

 هستند. (

 يم؟ويم ذكر هست كه تو همه نمازها با حالت درگوشی می گاكد -

 كجا؟ دياگر گفت ميدار یدر وضو سه تا سرسره آب -

                                                           
 (۶باب   ۱۶   ج)بیاراألنوار .ميامت هست نيدو پدر ا عليه السالم یأَبَوَا هَذ ه  الْأُمَّة ؛ من و عل ی ّ: أَنَا وَ عَل  كه نقل شده است لی اهللص امبرياز پ4 



 جمع تعداد اهلل اكبر در اذان و اقامه؟ -

 دو تا چيز كه نماز را باال می كند؟ -

 باالترين قسمت صورت كجاست؟ -

 ؟مباالترين قسمت صورت را بر زمين بگذاري چه می گوييوقتی  -

 

 

 :شعر

 نياريو شمعدون ب نهييآ نياريگل و گلدون ب

 منه اريمنه چون خدا  فيتکل جشن

 منه فيتکل جشن

 ازيكنم راز و ن ینماز م گريخونم د یم

 منه فيجشن تکل ازين یب يخدا با

 منه سرور و ساالر منه اريخدا  چون

 منه يکتاي خالق

 نيد نيگشته ام شاد از ا نيامر من به د كرده

 منه اريمنه چون خدا  فهيتکل جشن

 كمند يبه بعد گردن و مو نيپوشم از ا یم

 يكند از بد نظر يگريد ندينب تا

 منه اريمنه چون خدا  فيتکل جشن

 ديمن مثل بال قو سپ ديسف چادر

 رينظ یعالم ب يسرخ رو سرم تو تاج

 منه اريمنه چون خدا  فيتکل جشن

 منه يکتايو ساالر منه خالق  سرور

 

***** 

 

 

 شهيتو تو دلم فراوون م ادي        شهيشبا كه آسمون چراغون م

 رميگيتو دوباره جون م اديبا         رميگيرو به آسمون م دستمو

 شبامه هياسمتو رو لبامه        نگاه تو روشن رميجا م هر



 خاكت يكه رو یوقت زارميپاكت        سر م يتو نفسا شميم تازه

 احساس سعادت كنه تونهيفق  ترو عبادت كنه        م یكس

 عبادتا نمازه نيرازه        قشنگتر هي یبش رهيخ يزيهر چ تو

 ميدعا صفا بد يچشمه  يتو        ميخوبه دالمونو جال بد چه

 بشه نمازمون رفتهيآشنا نشه با رازمون        تا پذ یك هر

 ميبا توكل روزامونو شب كن        مياز خدا الب كن مونويروز

 شهيم يباغاه به شوق تو بهار        شهيم يتو جار ديبه ام چشمه

 رفاقت باشه قيال تونهيصداقت باشه        م ي نهيكه آ یدل

 احساس سعادت كنه تونهيفق  ترو عبادت كنه        م یكس

 عبادتا نمازه نيتررازه        قشنگ  هي یبش رهيخ يزيهر چ تو
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