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  یباعث خوشحال ییزهایشد چه چ ده یاِبراز بچه ها، ابتدا از آنها پرس  یدر جلسه اول،  به منظور فعال ساز ��

 ��!شود؟یشما م

 �😊😊�.حمد آشنا شدند  یکردند، سپس با شکلک سوره  انیخود را ب یکدام از بچه ها عوامل خوشحال  هر

  یرا نقاش شانیها ی کردند و دور آن پنج مورد از خوشحال یشکلک خندان را در دفتر قرآن خود نقاش  نیا

 ️��️✏.کردند 

 

هرکدام از   شی. با نمامی خلقت جلب کرد  یخا ییبایاز ز پیو کل ریدر جلسه دوم توجه بچه ها را به چند تصو ��

خود را با   یکنند. و تعجب و شاد فی را توص نند یبیکه م ییبایز ز یبچه ها خواسته شد با دقت نگاه کنند و هرچ

 .اِبراز کنند  "به به! به به! الحمدهلل"عبارت 

 .پخش شد  ایدن یها ییبایخدا و ز یشاد درباره نعمت ها  پیکل کی  زیادامه ن در

 :د ی رس  انیشعار سوره حمد به پا  نیو آموزش اول "الحمدهلل" یقرآن  امیپ انیجلسه با ب نیا

 

 ی نیآفر بایمن چه ز یبه به خدا ��

 ی نیباتریخودت ز دانمیمن خوب م ��

 



نعمت بزرگ   نیا ی هیشد، تا هم با مراحل ته انیبچه ها ب  یبرا نیبابیجلسه سوم داستان نان و پسرک ز ��

  یو ابراز خوشحال ند یبیها را م یی بایز کند،یانسان که به اطرافش خوب توجه م ک ی یآشنا شوند و هم بانمونه 

 �� د و شکرگزار بو ن یبابیکه ز ،ییروستا یپسر بچه  کی آشنا شوند،  کند یم

        حمد  یسوره  نیبابیز  نیدورب م،ی ساده درست کرد یکاردست  کیبا هم  سپس

  ینقاش ک ی نند یبیکه م ییها ییبایداستان، به اطراف خود خوب نگاه کنند و از ز نیبابیبا آن مثل پسرک ز تا

 .بکشند 

 

تعجب و   جادی! تا ضمن ایاز رنگ آب ریغ ییاهای! درمیرا به بچه ها نشان داد ی رنگ یاهایدر جلسه چهارم در ��

استفاده   ینعمت و راه ها نیا دیو ارزش آن پرداخته شود و درمورد فوا تینشاط در آنها، به نعمت آب و اهم

 .درست از آن صحبت شود

  :شد   انیشعار دوم سوره حمد ب سپس

 

 خداجون  یحد و اندازه به ما نعمت داد ی ب ��

 به خاطر هر کدومش تشکر فراوون ��

 

: نعمت  می بزرگ خدا پرداخت یاز نعمت ها گرید ی کیسوره حمد، به   یجلسه   نیآخردر جلسه پنجم و  ��

 خانواده 

 .میکرد ینعمت ارزشمند را بررس نیا  یحفظ و نگهدار یآن با بچه ها گفت و گو و راه ها درباره

 

  .بچه ها پخش شد  یبرا نهیزم نیهم درا پیکل کی شعر و   کی        

  بکشد      قلب بزرگ کی و قرار شد هرکس در دفتر قرآنش  میشعار دوم را به کمک بچه ها تکرار کرد سپس

و سپاس خود را درباره نعمت خانواده ابراز   یکند، سپس در دو جمله شاد یخود را درون آن نقاش  ی خانواده و

 کند،  



  جمله خطاب به خانواده و کی��

 مهربان یجمله خطاب به خدا کی��

 

 جلسه آخر شد.   یکننده  لیتکم "واشکروا نعمت اهلل" ی قرآن امیآخر پ در


