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 و ایجاد انگیزه

م المی شوم و با صدای بلند و رسا س سالبالبخند و خوشرویی وارد ک

و احوالپرسی می کنم به تکالیف جلسه ی قبل رسیدگی می کنم و با 

 .می کنمپرسش از مباحث قبلی درس جدید را با نام خدا شروع 
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ماهوریا خاله شادونه پخش  م را از عموالبرای ایجاد انگیزه شعر س

س را پر انرژی می کند و ازشون الکمیکنم که خیلی شاد است و جو 

م می الن بعد خودم یه شعر در مورد سمی خوام دو انگشتی کف بزن

ه هر م بالخندون با دندون و بی دندون و س م گل هایالس)خوانم 

م به کوه و صحرا البه دشت و دریا سم الپرنده که توی باغ میخنده س
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 ارائه درس

ها چطوره حال شما  م بچهالم سالهای با صفا س م به روی ماه بچهالس

م به روی ماهتون به گرمی الهمیشه خندان چون گلهای گلستان سباشید 

بچه های گلم اگه ) موهای سیاهتون به قلب پاک و صافتون به نگاهتون

به  الهست حا المدرسته در مورد سگفتین درس امروزمون راجع چیه ؟ 

بکنیم ؟ در گروه  الما وقتی وارد جایی میشیم باید سمن بگین ببینم چر

م التی میاره ، سالمس المدهید . بله درسته سها مشورت کنید و جواب 

کنه خیلی  المکه اول س محبت ، خدا کسی رویعنی آغاز دوستی و 

می  المدیگران سدوست داره ، بعد میگم بچه ها پیامبر ما همیشه اول به 

کرد میدونین چرا ؟ به نظراتشون گوش میدم بعد میگم که چون امام 

تا ثواب می برد و  66م می دهد الگفتند هر کسی که اول س )ع(حسین 

تی خدا توی تا ثواب می برد . ح 1م را می دهد الکسی که جواب س

 بگو المنان پیش تو می آیند به آن ها سقرآن هم به پیامبر گفته وقتی موم

م کردن سایر کشور ها را بهشون نشان می دهم البعد تصاویری از س .

م کردن یا ادای احترام در شغل النمایش سبعد از فراگیران می خواهم 

با دانش  «سالم»های مختلف را نشان دهند . بعد با عروسکی به نام 

آموزان بازی می کنیم یک عروسک کوچک از داخل کیفم در می آورم 

ها می گویم که اسم این  و به دانش آموزان نشان می دهم و به آن

م است و ناراحت است چون اسمش را همه به زبان نمی العروسک س

آورند بعد از دانش آموزان می خواهم اسمش را صدا بزنند و به او 

دانش اسم زیبایی دارد بعد عروسک را یکی یکی به بگویند که خیلی 
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را تکان دهند و به جای او صحبت  الماموزان می دهم تا عروسک س

کنند. از هر گروه یک نفر متن درس را می خواند . با توجه به تصویر و 

نوشته کتاب از فراگیران می خواهم خدا را به خاطر داشتن چنین پیامبر 

  .مهربان شاکر باشیم

م کردن کار خوبیه ؟ با این الکنم : بچه ها فکر می کنید چرا س فکر

سوال به تفکر میدارم تا پاسخ های خوبی بدهند . دوست دارم : دانش 

  .آموزان با الگوگیری از رفتار پیامبر جمله را تکمیل کرده و بیان می کنند

گفت و گو کنیم : با بحث و گفت و گوی گروهی هر گدام از فراگیران 

  .ات خود را بیان می کنندنظر

مین و مینا : با استفاده از صورتک ها دو به دو نقش امین و مینا را بازی ا

دی می می کنند و به سوال ها پاسخ می دهند. در آخر مطالب را جمع بن

 صه درس را می گویم واز فراگیران می پرسم چه یاد گرفتندالکنم خ

امام حسین در مورد  - 1از قبیل  یالتکنند . ارزشیابی پایانی با سوابیان 

کردن چه چیزی به مردم نشان می  المبا س- 2اند ؟ چه فرموده  المس

 .دهیم؟ درس را باشکر خدای مهربان به پایان میرسانم

 

 تعیین تکلیف
 

  در مورد سالم کردن نقاشی بکشند.
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