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 .شدند   شیمهمان سوره قر ،یلیسال تحص یروزها  نیدوم، در اول هیپا زیپسران عز��

 

 ��اجرا شد یانگشت یباز کی  ،یمهمان نیروز ا  نیدر اول ��

  د یانگشت با کی در مرحله بعد با  کردند،یدست شان، کتاب خود را بلند م  کی یبا مشت بسته   د یها ابتدا با بچه

  ی صندل  د یدر مرحله چهارم با سه انگشت با  نوشتند،یم د یدر مرحله سوم با دو انگشت با داشتند، ی مداد را برم

لباس شان را باز و   یها دکمه  د ی شان، با صتو در مرحله آخر بدون استفاده از انگشت ش  کردند یخود را بلند م

 !کردند یبسته م

تا   کندیآنها به ما کمک م  یانگشتان و استفاده از همه  یکه هماهنگ می د یرس  جه ینت نیهمه به ا یباز نیا آخر

 کنندیم یکار گروه کی ع انگشتان دست با هم واق در ��م یرا بهتر و راحت انجام ده مانیکارها

فوتبال اشاره شد تا به شعار   م یت ک یو  نیماش  کی یساعت، اجزا  یبدن، عقربه ها یاعضا یبه کار گروه سپس

  یکه فقط گروه د ی: چند کار مثال بزنمیبچه ها مطرح کن یرا برا  تیفعال نیو ا می برس   شیقر یاول سوره 

 ✅آن را انجام داد توانیم

 

جذاب درباره کار    پیکل ک یکردند،  انیب یکار گروه یخود را برا یبچه ها مثالها  نکهیدر جلسه دوم بعد از ا ��

 .دادیم شیرا در گرو گروه شدن نما تیکه در آن موفق میتماشا کرد واناتیح یگروه

 .فراهم کرد شیشعار دوم سوره قر انیب یرا برا  نهیپس از آن زم یو گفت و گو پیکل نیا و



 

از   یک ی ،یالفیبا کار ا گرید یگروه یو مشخص نمودن تفوت کارها یالفیکار ا یمعرف یبرا  ،یدر جلسه بعد  ��

کردن در امور منزل و کمک به مادر بود پخش و بعد   ی که درباره همکار ی زندگ یکارتون مهارت ها یقسمت ها

 !بودنش، مطلوب است؟ یصرف گروه  ،یهر کار گروه ایسوال مطرح شد: آ نیاز آن ا

  یبرا می اعضا( و از بچه ها خواست یو همدل  یبا هدف اله  یشد )کار گروه  فی تعر ی الفیسوال کار ا نیپاسخ به ا با

 .مثال بزنند  یالفیبعد سه نمونه کار ا  یجلسه 

 

  یبرا کنند،یم یالفیاست که کار ا یخداوند به افراد ی  ژهیو کمک و یبرکات کار گروه انیجلسه آخر زمان ب ��

  حی بچه ها توض یسال دفاع مقدس برا  ۸موفق رزمندگان اسالم در  یها اتیب و عملانقال  یروزیپ اناتیمثال جر

 .شعار چهارم مطرح شد  تیداده شد. و در نها

 

در روز والدت حضرت رسول ص، بچه ها با هرکس که دوست   می قرار گذاشت ت، یفعال نیبه عنوان آخر ✅

 .انجام دهند  گرانیخود و د یدر جهت شاد یالفیکار ا ک یداده و  ل یتشک  یداشتند گروه

تکرار تالوت سوره در کالس، به   ل یاز بچه ها به دل  یادیکه تعداد ز شد یمحسوب م ازیامت کیحفظ سوره  ✅

 .دند ی مرحله رس  نیا

 . گرفتیبچه ها صورت م  یو هنخوان گروهی صورت   به  کالس در  شعارها  تکرار ✅


