گروه  :کودکان برادر
موضو ع هفته  :بهترین خواندنی ها «»۱
هفته  ۵ :بهمن الی  ۱۲بهمن

اهداف رفتاری و دانشی :
نوع

ردیف

هدف
اهداف

عنوان

آموزشی

۱

آشنایی با کتب ادعیه و قرآن

۲

آشنایی با مفهوم عصمت

اهداف

۱

عالقه مندی به حفظ قرآن

۲

افزایش روحیه محبت به اهل بیت (ع)

رفتاری

سرفصل های مورد بحث :

ردیف
1

عنوان سرفصل
اصلی
بهترین خواندنی ها

سرفصلهای فرعی
آشنایی با کتب اصلی دینی اسالم

شرح محتوا :
شکر خدای مهربان و دانا

پروردگار خالق و توانا

بر درد بندگان دوا تو هستی

تنها امید من خدا تو هستی

من بنده همیشه تو هستم

تنها تو را ،تنها تو را پرستم

نام تو ای خدای مهربانم

هر لحظه و همیشه بر زبانم

تو خالق خوبی و عالم هستی

خوب و عزیزی بر دلم نشستی

دلم می خواهد از تو جدا نباشم

کمک بکن از غیر تو رهاشم.

سالم و صد سالم به همه شما دوستان خوب و مهربون خداوند و خودم! امیدوارم که
حالتون خوبه خوبه خوب باشه و روز خوبی را شروع کرده باشید .بریم سراغ برنامه
امروزمون .بچه های گلم معلم های شما دانش آموزان عزیز توی مدرسه ،درس را از چه
چیزی به شما یاد می دهند؟ بله ،از روی کتاب های درسی ،مثل؟
سریع اول و آخر کتاب های زیر را حدس بزنید............... .یاض........، ........
رآ ........، ......ین............لو...........
بله آفرین ،ریاضی ،قرآن ،دینی ،علوم.
حاال توی مسجد روحانیون از چه کتاب هایی استفاده می کنند؟ بله ،از کتاب های دین و
زندگی .مثل چه کتاب هایی؟ زود مثل قبل اینها رو هم حدس بزنید عزیزان من.
........رآ ........، ........فاتی ........، .......سال .......، .........هج
البالغ ، .........صحیفۀ ...........

احسنت ماشاءاهلل ،قرآن ،مفاتیح ،رساله ،نهج البالغه ،صحیفه سجادیه.
قرآن :کتابی است آسمانی ،توسط خداوند به پیامبر خوبی ها حضرت محمد نازل شد و
پیامبر عزیز ما ،این کتاب را برای ما آورد.
مفاتیح :کتابی است که در آن ،در مورد دعاها ،ذکرها و خیلی چیزهای قشنگ که مربوط به
خوب زندگی کردن ما انسان ها؛ از همه امامان عزیزمون می باشد و نویسنده این کتاب،
شیخ عباس قمی است.
رساله :کتابی است که توسط مرجع تقلید نوشته می شود تا کسانی که به سن تکلیف می
رسند ،تمام اعمال عبادی خودشان را از روی این کتاب انجام بدهند.
نهج البالغه :کتابی است که مربوط به حضرت علی می باشد و تمام گفتارهای ایشون را
در این کتاب نوشته اند.
صحیفه سجادیه :کتابی است که شامل  54دعا در تمام زمینه ها که این کتاب هم توسط
امام سجاد نوشته شده است .حاال بگید ببینم کتاب های مدرسه و مسجد چه فرق هایی
با هم دارند؟
ً
کتاب های مدرسه را چه کسانی می نویسند؟ بله ،استادان هر رشته مثال ریاضی را چند تا
از اساتید و آدم هایی که در ریاضی ّ
تخصص دارند می نویسند.

کتاب های مسجد را چه کسانی نوشته اند؟ خدا  قرآن ،ائمه نهج البالغه و صحیفه
دانشمندان دینی رساله
حاال بریم سراغ این سؤال  :علمای دین و دانشمندان اسالم در کتاب های خود حرف چه
کسانی را می نویسند؟ بله ،تمام گفته ها و حرف های آنان ،از حرف های خداوند و امامان

معصوم می باشد.
به نظر شما ممکن است که حرف خداوند و امامان معصوم ما اشتباه و غلط باشد؟ خیر.
حرف دانشمندان و محققان و نویسندگان چطور؟ بله.
بچه های عزیزم ،خداوند از همه چیز در هم هجا از اول خلقت تا آخر خلقت با خبر است؛
چون خودش هم هچیز را خلق کرده .پس طبیعی است که خودش که همه چیز حتی کوچک
ترین چیز ها را خلق کرده ،دقیق ترین و درست ترین اطالعات را داشته باشه.
معصوم هم که دانش خودشان را از خداوند می گیرند ،همین طور هستند .یعنی هر چه
بگویند ،درست است .البته ممکن است حرف های آنها را به خاطر علم کم و عقل ناقص
نفهمیم.
اما نویسندگان و دانشمندان به هزاران دلیل ممکن است اشتباه کنند .دیدید امسال در کتاب
ریاضی سوم این مطلب آمده ،سال بعد شکل آن عوض شده ،یا کتاب علوم شما ،امسال
این مطلب را آورده و سال بعد کلی تغییر می کند .همه از این نشأت می گیرد که :هر سال که
این انسان ها دور هم جمع می شوند و با هم فکر می کنند که چه چیزی برای شما بنویسند،
می بینند ا گر این را اینگونه بنویسند ،بهتر است و مرتب کتاب های شما در حال تغییر است.
اما قرآن از زمانی که نازل شده هیچ تغییری نکرده ،نه جالبالغه از زمانی که نوشته شده و
توسط نویسنده آن جمع آوری شده هیچ تغییری نکرده .چرا؟ چون گفتیم امامان عزیز ما
علم و دانش خودشان را از چه کسی می گیرند؟ بله ،از خداوند ،خداوند هم که خالق آسمان
و زمین است ،پس محال است اشتباهی کند.
ادامه دارد...

منابع آموزشی :
منابع

ردیف

نام کتاب و نویسنده

منبع اصلی

1

کتاب سال سنوات گذشته

منابع تکمیلی

۱

خدا شناسی قرآنی کودک  ،حیدری ابهری

منابع تکمیلی

1

قرآن شهر خوبی ها ،حسین همتی

۲

در باغ سبز قرآن ،جعفر ابراهیمی

سرگروه
متربی

نکات و مالحظات مهارتی :
ردیف

ش ــ ــ ــ ــ ــرح

1

استفاده از داستان،حکایت،تمثیل ،و  ....و تبیین محتوا به صورت بازی و شاد

2

ارائه الگوهای اخالقی-برگزاری اردوهای زیارتی،تفریحی ،تربیتی

3

آموزش خانواده ها نسبت به روش های تعمیق روحیه محبت به ائمه(س)

4

تشویق به برگزاری برنامه های روخوانی و حفظ قرآن

