
 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 وسرالمستودع فیها بعدد ما احاط به علمک ابیها وبعلها و بنیهااللهم صل علی فاطمۀ و

 شناختی-با رویکرد تفکریدختران جشن تکلیف  طرح

  رویکردها- اهداف

شخیص تتوان کم کم فرد به طوری که  در اوست. معنی آغاز شکوفایی عقالنیتهر انسانی به  تکلیفه آغاز دور

 الزمه اینکه والدین و مربیان بتوانند در .یدا کرده و نسبت به انتخاب هایش مسئول خواهد بودخوبی و بدی را پ

ه سنین بآنها این است که در ورود  ،ندنکمک ک وبدی ها به کودکان ها خوبیاین شکوفایی عقالنیت و تشخیص 

از همان ابتدا در کنار آموزش احکام و  ه ودنکر ف آشنایی با احکام دین بسندهبه صر ، یف عبودیتی شانتکل

این آموزه ها ) در حد فهم کودک( آشنا  او رابا بطن ،...و  ، حجابنماز، روزه مثل وضو، ،کودک به دینی ملزومات

 کنند.

 کان باکود، نسبت به این امر وجود دارد و مراکز آموزشی بسیاری از خانواده هاتغافلی که در دلیل متأسفانه به 

 به حجاب و نماز و امثالهم اشتیاق نشان می دهند، اما چونآموزه های دینی را شروع می کنند،  شوق اولیه ای

نمی شود، رفته رفته نسبت به  به فراخور درکشان به آن ها منتقل ،احکام در طول زمان اجرای ارزشمند محتوای

رهنگ ف .کرده یا با اکراه انجام می دهندآن را ترک احساس بی نیازی  با پایبندی نسبت به احکام دلسرد شده و

 تشدید می کند. را این فرآیند با جاذبه های ظاهری خود هم مهاجم

 قدم کوچکی در جهت اصالح این جریان برداریم.، ی یک جشن تکلیف متفاوتاز این رو برآن شدیم تا با طراح

ر طراحی برنامه ها و مراحل اجرای جشن از ابتدا تا انتها در نظرگرفته شده است با توجه ات و جزئیاتی که دکلی

کوتاه ) یقیم( و مستتفکری-آموزش غیر مستقیم)القایی ،اد جذابیتلفه های ذیل است تا بتواند عالوه بر ایجمؤبه 

 مدت و بلند مدت( رارقم بزند.

 ن تفکر است و کودکان در این س وابسته به تعقلاز آنجایی که زمینه شکوفایی  :تقویت قدرت تفکر

تفکر پرسشی،  انواعبه کمک ، ی ایستگاهها در همهو آمادگی آن را دارند.در این طرح از ابتدا تا انتها 

 با باطن و سرّ آن آشنایی با ظاهر احکام،در کنار  بچه ها را،ی مشاهده ای، شنیداری یا حتی اجتماع

 کنیم.می هم)متناسب با توان فهم شان( مواجه 



 در این طرح سعی شده تا با نظر به مؤلفه های  :ملزومات آموزشی در دوره دوم رشد اجتماعی انسان

، تنتفصیل داشک، شادی و نشاط، فعالیت خیال، یعنی تحر)خیر گزینی( دوره دوم رشد اجتماعی انسان

ه ها برنامه های ایستگا، استقالل طلبی، احساس بزرگ بودن نمایش توان ها به دیگران، روابط دوستی،

 شود. در نظر گرفته

 وجه دیگرطراحی مراحل این جشن، نگاه : محوریت اقامه صالت و ایتاء زکات در معرفی احکام دین

اِحکامی است که به بایسته های الهی در قرآن شده است.همه اَحکام دین در یک نگاه ذیل اقامه 

یه شده در جشن بنابراین ایستگاه های تعب 1ا خالق( و ایتاء زکات) ارتباط با مخلوق( است.نماز)ارتباط ب

 در نظر بچه ها پر رنگ کند.با این رویکرد است که این دو عنصر مهم را از همان ابتدا 

 رت که به صو عنصرمهمی :در شناخت و عمل به بایسته های دینی )کتاب خدا و عترت(محوریت ثقلین

پس  ول جشن ودر ط ) به طور مستقیم(مربیان و والدینبیانات مجری ،  در )القای غیر مستقیم( ونمادین

 و اهل بیت رسول اکرم )ص( است. اهمیت رجوع به کتاب خدا )قرآن( ،استمورد توجه و تأکید  آن از 

ذاشته و سر گ پشتتوانند مسیر زندگی را با موفقیت چرا که بچه ها باید بدانند که به یاری این دو می 

 به سرای نعمت وعافیت وارد شوند.

 اهداف طرح

 این طرح به دنبال تحقق این موارد در فرزندان است که :

  ی در صدد شکوفای نگاه سطحی نداشته باشند و بدانند که هر امری،ای دین وبایسته ه حکاماَاوال  به

انجام ظاهری آن عمل به دنبال  پس باید در کنار .در انسان است رساندن نفعی یا رفع ضرری رشد و

 ادب و رفع تکبر و منیت در مثال یکی از مهم ترین اغراض نماز تقویت خشوع، ارتقای آن رشد باشند.

ه روز در من تقویت نشود و بلعکس اما این حاالت روز ب بخوانم هم زیباترین نمازها را اگر انسان است.

 مطلوب خدا نیستم. نمازگزار شکل نگرفته وحقیقت نماز در من  متکبرتر بشوم،

   به تبعیت جاهالنهامل اصلی رشد معنوی انسان  است و او را از مهارت تفکر و تعقل که ع ثانیا 

 ارتقا یابد. و حق مدارانه سوق می دهد، آگاهانه عملکرد
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 سعی در ارتباط و فهم روز افزون  الثاً رمز موفقیت در زندگی را همراهی دائمی با قرآن و امامش بداند.ث

 باشد. ، داشتهقرآن به عنوان نقشه گنجی که او را به مقصد خوشبختی می رساند

 

 مقدمات برگزاری جشن

قبل از برگزاری مراسم دانش آموزان باید وضو و نماز کامل را بلد باشند.کسانی آمادگی دانش آموزان:  .1

بشناسند. یک سرود برای اجرای جمعی در جشن را حفظ می که به ایشان محرم و نامحرم هستند را 

کنند، روز برگزاری جشن، بچه ها کامال سیر، سالمت و سرحال باشند تا آمادگی الزم جهت دوساعت 

ن القائات بکنند.ای راخدا بندگی  هنمایی اولیا، غسل ورود به مسیربا را.فعالیت و بازی را داشته باشند

اده س یا هرلباس راحت ومدرسه  با لباس آغاز تکلیف شان است. کمک خوبی برای جدی گرفتن

 در محل برگزاری حاضر شوند.یک قمقمه آب کوچک همراه داشته باشند.ای  پوشیدهو

یت لعافتعمداً اعتنایی به متحد الشکل بودن لباس بچه ها نمی شود.تا این القا صورت بگیرد که برای  نکته:

عیین ر کار گروهی تما د نیست ظاهری شبیه هم داشته باشیم. مقصد، اندیشه و تالش الزم گروهی داشتن،

 نه ظاهر یکسان مان. ،شکست ماست کننده موفقیت یا

، یک فرآیندی است که بچه ها صورت می گیرد فعالیت هایی که در جشن توسط :ءآمادگی اولیا .2

در زندگی روشن میکند)البته متناسب به صورت شناختی  و اهمیت  خیلی مؤلفه های دینی را مفهوم 

ارکان وواجبات  باطن اعمال وضو، )قرآن وامام(، سرّثقلین میت و جایگاه همثل ا با درک کودکان(

یک جلسه برای بچه ها ممکن  درک و انتقال همه ی این مفاهیم در . قطعاًحجاب و..ضرورت  ،زنما

خواهیم داشت وسیر کار را برایشان توضیح خواهیم قبل از جشن جلسه ای با اولیا  . از این رونیست

دکان را در رسیدن به وبازی ها، نمادها و ... ک و اولیا بعد جشن با پرسش از تک تک رفتارها، داد.

برای  و مرین تفکر پرسشی را خواهند داشت.تضمن اینکه با فرزندانشان  کنند. کمک می مفاهیم این

 د.و مرور می کنندآوری مدتها جریانات جشن را با آن ها یا

 ،وردخ رقم می افراد و تقوی : از آنجایی که درک باطن احکام در طول زمان و متناسب با ارتقای فهمنکته

این طرح با آن هاست. یعنی اوال خودشان سعی کنند درکشان را از  والدین باید بدانند که نقش تکمیل



ر د و غیر مستقیم)مثل معرفی کتابها و علمای خوب یم،ثانیاً با آموزش مستق دهند های دینی ارتقا بایسته

ستمر مکنند تا این جریان ابتر نمانده و کمک جشن تکلیف  حوزه( به جریان شکل گرفته در طرح این

 باشد.

  .وسایل مورد نیاز قبل وحین برگزاری جشن:3

 محیط وسایل خوش بو کننده عود یا دیگر 

 بلندگو و در صورت امکان ویدئو پروژکتور 

 وسایل مربوط به تزئینات جشن و ایستگاهها 

 وسایل مربوط به ایستگاه هنر به تعداد دانش آموزان 

 بسته های پذیرایی پایان جشن 

 ی قابل فهم برای کودکان( در ایستگاهها مناسب با موضوع زیبا های برگه هایی با عکس نوشته) حدیث

  ایستگاه

 دستمال کاغذی و سایر وسایل بهداشتی 

 وایزهدایا و ج 

 فیلمبرداری)در صورت نیاز( وعکاسی 

 و اگر کسی گرسنه بود،مانعیک خاطره جالب باشد  پذیرایی کوچک جذابی در ابتدای جشن که یادآور 

 فعالیتش نشود.

 برای مربیان راهنما در هر گروه یا چیزی شبیه آن، )یا مهدی ادرکنی( گردن آویز 

 

به  که: این کارت ها تحت عنوان نقشه ی گنج کارتهای دانش آموزان برای راهنمایی ایستگاهها .3

ابتدای مراسم از ال به الی صفحات قرآن خارج شده و توسط مجری به گردن صورت نمادین در 

ه لها قرار میگیرد، به عنوان نقشه گنجی است که بچه ها باید به کمک هم گروهی هایشان مرحبچه 

در کارت ها،  اطالعات اجمالی در مورد سیر کار  .به مرحله آن را دنبال کرده و به گنج پایانی برسند

 وجود دارد.

که آشنا به اصول و فعالیت های هر ایستگاه یک مربی برای هرگروه دانش آموزی  :وجود مربی همراه .4

 اگر تعداد  اعضای گروه ها زیاد باشد، هدایت کند، الزم است.در کل مراسم  اشد و بتواند بچه ها راب



گردن  و ربی نقش امام را برای بچه ها دارد.م .نیاز دارد ثابت و یک کمک مربی مربیهر ایستگاه یک 

 رسیدن به گنج هر انسانی حضور امام برایبه همراه دارد تا القای ضرورت  آویز )یا مهدی ادرکنی(

نقشه  کند تا طبق ها کمک میبچه  مربی تفصیل دهنده سیر کار است و به باشد. در زندگی را داشته

جریان تفکر را با سوال و مواردی شبیه آن در  رحله به مرحله طی کنند.مایستگاه ها را گنج شان ، 

ت. عهده مربی اس. بخش قابل توجه آموزش های مستقیم و غیر مستقیم طرح به کودکان رقم میزند

 از این رو توان علمی و اجرایی او در این کار بسیار مهم است.

یل ایستگاههای ذاجرای جشن مکان نسبتا وسیعی می طلبد تا بتوان : ی جشنازی مکان اجراس آماده .5

تگاه پرواز کبوترها، ایس ایستگاهایستگاه گردهمایی، ایستگاه چشمه نور،  .را در آن طراحی و آماده کرد

 ، ایستگاه مائده ی آسمانیامن ایستگاه خانه ی  ، مهربان هنرمندان

 فرآیند اجرای جشن

مراسم با حضور دانش آموزان)و در صورت امکان مادران شان در ردیفهای انتهایی(در ایستگاه گردهمایی شروع 

د. که جاذبه های تصویری باالیی دار می شود. تالوت قرآن توسط خود بچه ها یا استفاده از کلیپهای قرائت قرآن

 ری.پخش سرود ملی، خوش آمدگویی و معرفی اجمالی برنامه ها توسط مج

ذابیت ج طرح و ارتباط گرفتن با بچه ها بسیار مهم است.کلیت شادابی و مهارت مجری جشن در معرفی : نکته

الم و رفتار مجری اثر القایی فوق العاده ای در میزان جذابیت جشن برای بچه ها و والدینشان خواهد لحن ک

 داشت.

نفره  6تا 4بچه ها در گروه های گنج است که این جشن به صورت یک بازی پیوسته مثل یافتن جزیره  فرآیند

اعضای  ،در شروع حرکت .می شوند کوچک جذاب مواجهخوراکی  با پذیرایی یک یا چندشده و وارد یک داالن 

ا ر (گنجقرآن کارتهای راهنمای مسیر)نقشه از الی به صورت نمادین  مجریهر گروه از زیر قرآن رد می شوند و 

 ریبه همراه یک مربی با گردن آویز )یا مهدی( وارد یک مس سپس .آموزان می دهد دانش تک تک  به برداشته و

تها راک شوند. نزدیک میان به گنجش ماز گونه می شوند و مرحله به مرحله با سپری کردن هر ایستگاه یک قدم

 ،نقشه گنج از الی قرآن و مربی راهنما با گردن آویز یا مهدی .گردنشان بیاویزند روبانی دارد که می توانند آن را به

اطالعاتی رو سیدن به گنج های آن است. از اینرو  القا کننده ضرورت وجود ثقلین برای موفقیت در مسیر زندگی

ل . و مربی تفصیدکن ایستگاهها و پیدا کردن راه کمک میدرست سپری کردن شه هست که بچه ها را در قدر ن



 د وگرنه به خطا مینباید از خود جدا کنن در کل مسیر کارت رانکات نقشه است. مسیر و تکمیل کننده دهنده

 مسیر در کلّ همین گروه شدن بچه ها ،القای تشکیل جمع و امت شدن برای وجود امام و مربی را دارد. و افتند.

ایستگاهها نباشد، شماره مرحله حضور برای آنکه تداخل در   ست.بچه هاتقویت کننده روحیه ی جمع گرایی در 

دقیقه )بسته به جمعیت  22-15زمان حضور در هر ایستگاه  هر گروه در یک ایستگاه با گروه دیگر فرق دارد.

اه گاعضای گروه( می باشد.واین زمان برای همه ایستگاه ها یکسان است تا همه بچه ها باهم فعالیت در یک ایست

چهار دقیقه مانده به اتمام زمان،  برای رفتن به ایستگاه بعدی تداخل ایجاد نشود. ورا شروع و با هم تمام کنند 

ند ک ( گروه ها را متوجه میجشن تکلیف ی با مضمونلندگو به صورت جذاب )مثال  شعریک هشدار از پشت ب

 که باید زودتر فعالیت ایستگاه را تمام کنند تا به ایستگاه بعد بروند.

 

افتتاحیه باید به گونه ای زمان بندی شودکه زیاد طوالنی نباشد تا هم بچه ها را برای کار در ایستگاهها : بخش 1نکته

دیگر نیاز نیست سرود ملی  خسته نکند، هم مراسم را خیلی طوالنی نکند. مثال اگر بچه ها سرود خوانی دارند،

 هم پخش شود.

ما از ابتدا تا انتهای مراسم بسیار مهم و ضروری است. در این شیوه اجرای جشن عبادت، مدیریت زمان ا:2نکته

این مدیریت مربوط به عوامل برگزار کننده است و به هیچ وجه مربیان نباید القای عجله در کار را به بچه ها 

د اما نباید به مرزی برس .کند ایجاد هیجان و جذابیت می تا حدی ،کارانجام اهمیت سرعت در  بیان.دداشته باشن

 و آرامش بچه ها بشود. مانعی برای جذابیت زمان،درکمبود استرس  که

ته باشد تا اگر داش ستگاه، برای گفتن به بچه هانکات کوتاه جالب متناسب با موضوع ایاز قبل، مربی باید : 3نکته

 فعالیت شان را زودتر تمام کردند، وقتشان تلف نشود و بی نظمی هم ایجاد نکنند. 

به صورت یک کلمه گیرند.که این رمز  هر ایستگاه، بچه ها یک رمز خروج از مربی می یان کاربعد از پا: 4 کتهن

ان است. یعنی هرگروه در پایدر خود ایستگاه به شکل جالبی تعبیه شده  در مقوای هم رنگ نقشه گنج آن گروه

د و کلی تشکیل یک حدیث زیبا را می دهد که گنج بچه هاست دارد. این کلماترمز کلمه عبارت یا چهار  ،کار

ه ب ایستگاهی با جوایز و بسته خوراکی های جذاب برای بچه ها.  است. ایستگاه آخر) مائده آسمانی(بازگشایی 

ی اربردک بنابراین حدیث باید بسیار زیبا، شود که گنجشان همان حدیثی است که آن را یافته اند. بچه ها القا می



یا  هم بپسند و... برای دیگران پسندی ود میخبرای  مثل:هر آنچه ه ها باشد.قابل فهم و حفظ کردن برای بچ و

  مثال :بهترین دوست تو کسی است که تو را از بدی ها باز می دارد.

نشانه رسیدن هر گروه  ند.همگی به ایستگاه مائده آسمانی می رسبعد از عبور همه گروهها از تمام ایستگاهها ،

 به گنج مائده آسمانی، روشن کردن یکی دو تا از شمع های فروع دین در مائده است. 

 

وام ت درخشانی داشته باشد. ثبت در نظر بچه هاد که جلوه زیبایی همراه شو ید بابا : روشن کردن شمع هانکته 

با عکس وفیلم باشد. تشویق و صلوات جمع را به همراه داشته باشد تا بچه ها احساس کنند من از امروز شمع 

ه کاین جمله را پشت بلندگو بگوید نماز را در زندگی ام روشن کردم. هم زمان با این کار مجری هم می تواند 

 حتی میتوانتا با یاد خدا همه زندگیم نورانی شود. شمع نماز را در زندگیم روشن میکنمتا همیشه .من  از امروز

 .اسم برای انجام این کار صدا زد را بابچه ها

یک پیمان نامه زیبا کوتاه و تکرار آن توسط بچه هایی که به دور یک سرود جمعی ، اختتامیه مراسم با خواندن  

ای غذا به آمین بچه ها و اهدای بسته هبعد از پیمان نامه چند دعای کوتاه و  سفره جمع شده اند، خواهد بود.

 همراه جوایز صورت می گیرد.

 معرفی ایستگاهها

 آشنایی با مراحل اجرای کار برای دانش  و باتعدادکافی صندلی برای شروع جشن :ایستگاه گردهمایی

شان ، نقشه های گنج می شوند ورود به مسیر یافتنبعد از این ایستگاه افراد آماده .  آموزان توسط مجری

 را تحویل می گیرند و با مربی شان آشنا می شوند.

 :چشمه نور یستگاها

  تبیین کارکرد وضو با تقویت تفکر پرسشی .2  آموزش و اصالح ایرادات احتمالی وضو..1 :هدف 

ی مربتک تک وضوی درست با نظارت که بچه ها بتوانند در آن حجابشان را بردارند و  محلی جهت وضو 

خیلی از بچه ها وضو را تئوری بلدند اما در مقام اجرا خطا  رصد شود. حتما صحت وضوی بچه ها بگیرند.

ا هدارند. حتما مربیان مربوطه وضوی کامل و صحیح را طبق رساله بلد باشند و آماده سواالت احتمالی بچه 



 می چرا دست می گیریم، چنین وضودر حین وضو با طرح پرسش از اینکه چرا این  مربی در باب آن باشند.

جواب  رسیدن به در این حوزه سوق بدهند و برای بچه ها را به سمت تفکر و ...مسح میکنیم چرا سر  شوییم،

در کارت ها جمالتی در مورد فلسفه وضو  راهنمایی کنند.اهشان رهم 2آن ها را به کمک گرفتن از کارتهای

باط برای آنکه بتوانم با تو ارت اینکه: شستن دست ها یعنی خدایا ، منمثل  ه ها وجود دارد.چمتناسب با درک ب

) .را ببخشام دادم جهرخطایی که با این دست اند از گناهان شسته شوم. پس بای کنم و حرف بزنم برقرار

ه به مربیان آموزش داده شد ،از روایات)برای بچه ها( برگرفته مناط احکام وضو به صورت واضح و قابل فهم 

 است(

ید به دانای ، بادهد برای فهم حقایق یک مسئله روند عالوه بر ایجاد سیر تفکر پرسشی ، به بچه ها یاد میاین 

نقشه و مربی همراه وجود دارد. گویی در کل  قالب از ابتدا القای ثقلین در اهلش رجوع کنند. به این دلیل

 3برای درک حقایق زندگی به قرآن و امام رجوع کنند.مسیر بچه ها با رجوع به این دو می فهمند که باید 

 

 ایستگاه پرواز کبوترها:  

تقویت -.یادآوری احکام نماز وهمچنین دستاوردهای اقامه نماز در سطح فهم دانش آموزانآموزش و  :هدف

 تفکر مشاهده ای و بنیادی

الم رکوع،سجده، تشهد و س قرائت،ۀ االحرام، تکبیر بخش های مختلف نماز مثل نیت، تصویر ،این قسمتدر 

ند چ پازلآن بخش ،ثانیا  ند،ها باید اوال ذکر صحیح آن رابگوی بچه، هر قسمت برای است. روی تخته ای

  بخش از نماز است.آن  معرف یکی از کارکردهای عبارتسازد و آن  عبارت می کی که دارتکه ای د

 زندگی در همه ی وحرف شنوی از او داشتن در برابر خداب اد مثال رکوع: تمرین

 

 ایستگاه هنرمندان مهربان:  

                                                           
 است. .در کارت مطالبی در تبیین مناط احکام وضو به صورت کاربردی،جذاب و قابل فهم برای دانش آموزان نوشته شده2 

 این موارد می تواند بعد از جشن از طرف اولیا مورد پرسش و تفکر کودک باشد..3 



ر روحیه انفاق دتفکر اجتماعی و در کنار تقویت  پرورش ذوق هنری دست ورزی،تقویت  :ف ایستگاهاهدا

 .است دانش آموزان

است که بعداً به نفع ایتام نیازمند به فروش می رسد.و  ساده ایاقالم وی لوازم موجود برای تهیه حاایستگاه 

یاز به ناین ایستگاه . کنند.مثل پاکت های هدیه پول م میالبچه ها با علم به این حقیقت سعی در تهیه آن اق

بچه ها  فعالیت هر گروه دانش آموزی دارد.ونظافت فضای کار در حین و بعد از جهت آموزش ثابت مربی 

بعد از درست کردن کاردستی شان ،یا خودشان آن را می خرند و مبلغش رادر صندوقی که مخصوص صدقات 

در آنجا تعبیه شده می اندازند یا خود مجموعه آن را از بچه ها می خرد، هزینه را همان جا پرداخت وتوسط 

زد. حتما بچه ها را ترقیب کنید که به دوستانشان در تکمیل کاردستی دانش آموز به درون صندوق می اندا

 کمک کنند. اتمام کار تک تک بچه ها شرط سپری کردن مرحله فوق و ورود به مرحله بعد است.

نکته: یکی از مراحل مهم درست کردن وسیله و محل وسایل مورد نیاز ایستگاه، در داخل کارت نوشته شده 

 مثل ارجاعی که در همه ایستگاه ها دارند. ن رجوع کنند.و بچه ها باید به آ

 

  خانه ی امن ایستگاه: 

 وزشتبیین اهمیت حجاب وآم تقویت تفکر مشاهده ای و شنیداری، ،ایمان به غیبتقویت  این ایستگاه هدف

 آموزان است. نامحرم با انجام ورزش و بازی مهیج برای دانشو  محرم 

خانه سازی داریم با برچسب افراد مختلفی که محرم یا نامحرم هستند. هر گروه به دو زیر تعدادی بلوک های 

گروه تقسیم می شود. به صورت رقابتی  باید بلوک های محرم را از نامحرم تفکیک کنند. نفر اول بلوک را 

فر دوم چشم بند برمی دارد اسم روی آن را می خواند)مثال پسر عمو( و به دست نفر دوم زیرگروه میدهد. ن

دارد، فقط اسم را می شنود ،ولی می داند که یک سبد در طرف راستش برای محرم هاست و یک سبد در 

طرف چپش برای نامحرم ها.او با علم به نوشته روی بلوک ،آن را در سبد  مناسب می اندازد. بعد باید بتوانند 

ند. بلوک ها طوری آماده شده اند که اگر با بلوک ها یک خانه سقف دار طبق الگوی روی کارتشان بساز

درست تفکیک شوند ،الگوی خانه داخل کارت ساخته میشود.خانه محرم ها دارای سقف خواهد بود و خانه 

نامحرم ها قطعه ی سقف  را ندارد. پس یک خانه تمام و امن نمی شود. بچه ها  را به گفتگو پیرامون این 

 موضوع دعوت می کنیم.



همه ایستگاهها مربی به عنوان یک راهنما و محرک تفکر بچه ها حضور دارد .بچه ها باید کلیات : در نکته مهم

مسیر را تشخیص دهند و راهکار مناسب سپری کردن هر ایستگاه را به کمک هم بیابند ودر سواالت تفصیلی 

 تر از مربی کمک بگیرند.

 وتور و روبان های زیبا. بارزترین پارچه براق ت با دیک سفره یا میز جشن عبا:ایستگاه مائده آسمانی

ید )برای تاکباشد. ابا صالح المهدی( یا)و پارچه پس زمینه میز،پرچم زیبای  قرآن وسیله ی روی میز

شمع 12 ددرخت مصنوعی زیبایی که روی شاخه هایش اصول دین است.،مضاعف بر مفهوم ثقلین(

دیه ه ه است،گل)ترجیحا طبیعی( با تزیین تسبیح های زیبا،استوانه ای که فروع دین روی آن نوشته شد

ال )مثبرای جشن تکلیف آموزنده بچه ها،کاردستی های خالق دارای محتوایبه تعداد های تزیین شده 

عداد به ت پذیرایی بسته های ،...(،احادیث جذاب باعناوینی مثل نیکی به پدرو مادر،خوش خلقی،حجاب

 با پذیرایی ودریافت ن ایستگاه انتهایی بچه هاست که بچه ها وهر آنچه هیئت اجرا ضروری می داند. ای

با تکمیل جمله حدیث خود به گنج واقعی  تر گفته شد هر گروه یشهمانطورکه پ جوایز ختم می شود.

شن میکند.)احادیث ی فروع دین را روسیس سر میز حاضر میشود و یکی دوتا از شمع هارسیده و 

  متناسب با فروع دین اند و بچه ها شمع مورد نظر آن را روشن می کنند.(

 یک فرد از ا )ترجیحپذیرایی ودریافت جوایز  قرائت میثاق نامه، دعا ، جمعی، در پایان خواندن سرود

 خاص مثل امام جماعت مسجد(.

 برزیبایی و محوریت نمادهای آن، مورد  نکته: این ایستگاه ترجیحا در مرکز مکان جشن باشد تا عالوه

د و جاذبه غذاها تمرین صبر رصد بچه ها، در حین عبور از یک ایستگاه به ایستگاه دیگر قرار بگیر

 ( را در آن ها تقویت کند.نماد روزه)

 

 

 

 



 یوست هاپ

 میثاق نامه  

برای تک تک افراد شرکت کننده در جشن در نظرگرفته شده و در پایان جشن،  برگه ی میثاق نامه ای که

 .و با صدای بلند آمین می گویند ، هم خوانی کردهکنار مائده ی آسمانی شان

 کارتهای راهنمای گنج

ر حرکت در ابتدای مسی همانطورکه پیش تر ذکر شد، این کارتها به تعداد افراد شرکت کننده تهیه شده است و

.کارتهای اعضای یک گروه مشابه یکدیگر است اما رنگ کارت و ترتیب مراحل به گردشان آویخته می شود

  ایستگاه ها در هر گروه با گروه دیگرمتفاوت است.



 

 

 

 

 

 

 

 پیشنهاداتی برای هدایای جشن تکلیف

  شناختی جذاب برای رده سنی مورد نظرکه بتواند اهمیت احکام دین، -کتاب های داستانی تفکری

 ضرورت یا فلسفه آن را به زیبایی به کودکان آموزش دهد.مثل:

  )با موضوع فلسفه  ضرورت واهمیت  حجاب  -اثر کلر ژوبرتکتاب )لینالونا 

  )با موضوع چگونگی مراقبت ازوقت نماز و اهتمام  -اثر کلر ژوبرتکتاب )به همین سادگی

 داشتن به یاد خدا

 ه تنوع  ک یا قرآن های کوچک رنگی دستبند، آینه، شانه، کیف دستی و روسری، ست تسبیح، گیره روسری

 در بازار دارد. بسیاری

 ست جانماز جیبی کوچک به همراه یک دفترچه زیبا برای یادداشت خاطرات ودستاوردهای نمازکودکان 

 بذرهای گل وگیاه با برگه راهنمای کاشت، جهت تجدید خاطرات وآموزه های مراسم جشن برای کودکان 

  ل کودکان ر روی کیف و وسایاستفاده از آن ببا کیفیت و مرتبط با جشن تکلیف که پیکسل های جذاب و

 یادآوری کند. می تواند تا مدتها خاطرات جشن و اهداف آن را برایشان

 

 تهیه و تنظیم طرح: زینب خلجی

 :کنی توجه آن به باید که مهمی نکات.برسی باشکوهت گنج به بتوانی تا هستیم کنارت قدم به قدم عزیزم دختر

 برو جلو نقشه ترتیب به را ایستگاهها .1

 آن باید که دارد وجود گنجتان ی نقشه مقوای رنگ هم شما، گروه برای خروج کلمه یک ایستگاه هر کردن سپری از بعد.2

 .شماست گنج کلید حدیث آن  .شود می ساخته حدیث یک کلمات آن با پایان در و دارید ونگه کنید پیدا را

 .بخوانید دقت با را آن پس .کند کمک ایستگاه هر کردن سپری درست در شما به تواند می که هست نقشه این در نکاتی .3

 ها ایستگاه مراحل

 .بسازید امنی خانه و کنید راجدا نامحرم و محرم های بلوک ورمربی،دست طبق :امن ی خانه .1

 .بریزید صندوق در راهزینه آن برسانید و ش روبه ف ایتام نفع به و کنید تدرس پولی پاکت :خیّر هنرمندان .2

 .شوییم می گناه از وضو آب با را بدن عضوهر  پرسش معلم:جواب راهنمای  :نور ی چشمه.3

 .دهید قرار مقابلش و بچینید را آن پازل.بگذارد ما شخصیت بر اثری باید نماز، بخش هر :کبوترها پرواز .4

 نامه میثاق خواندن و رودس اجرای مکان گنج، محلسمانی آ مائده.5


