نام درس:
آفتاب شادي

موضوع:
اجتماعي

هدف كلي:
دانشآموزان در اين درس با احساس شادي و عوامل به وجود آوردن شادي در برابر خود و ديگران آشنا ميشوند.

اهداف جزيي:
دانشآموزان در اين درس با موارد زير آشنا ميشوند:
 .1عوامل شاد شدن؛
 .2پاداش شاد كردن ديگران.
 .3همگاني بودن احساس شادي؛

هدف رفتاري:
از دانشآموزان انتظار ميرود بعد از پايان درس بتوانند در شاد كردن ديگران كوشش كنند و خود شاد باشند.

روشهاي مناسب تدريس:
توضيحي ،فعال( :پرسش و پاسخ ،خط فانتزي ،سرود ،شعر ،راز دايره و نقاشي)

رسانههاي آموزشي:
تابلو(تخته و گچ)

آفتاب شادي
اي نام تو بهترين سرآغاز
اي يــاد تـو مونس روانم

با سالم به شما دانشآموزان پُر تالش و مهربان!

آرزو دارم كه روزي
يك هواپيما بسازم
آن هواپيماي خود را
محكم و زيبا بسازم
آرزو دارم هميشه
با هواپيما بگردم
روز و شب اين جا و آن جا
دور دنيا را بگردم

بي نام تو نامه كي كنم باز
جز نام تو نيست بر زبانم

در هواپيمايم آن وقت
بچهها را مينشاندم
هر كسي هر جا دلش خواست
زود او را ميرساندم

1

وقتي هواپيما از باالي ابرها و كوههاي بلند عبور ميكند ،احساس خوبي بـه انسـان دسـت مـيدهـد.
آرزوي پرواز يكي از آرزوهاي بسيار قديمي انسانها بوده است.

 .اسداهلل شعباني ،فارسي سوم ابتدايي. 831 ،

اولين كسي كه بال پرواز را طراحي كرد ،كيست؟ عباس بن فرناس

2

بله ،حدود هزار و صد سال پيش او بال پروازي ساخت و با آن براي لحظاتي پرواز كرد .سالهـا بعـد
داوينچي مدل هاي مختلفي براي هواپيما طراحي كرد تا اين كه صدسال پيش برادران رايـت نخسـتين
هواپيما را ساختند.
شما چه آرزوهايي داريد؟
به كدام آرزوهايتان رسيدهايد؟
وقتي به آرزوهايتان رسيديد چه احساسي داشتيد؟

خوب معلوم است احساس شادي.
اما اگر به آرزويمان نرسيديم ،نبايد احساس ناراحتي و غم بكنيم.
انسانها هزاران سال در اميد پرواز بودند تا باالخره در صد سال پيش اين اتفاق افتاد.

 .عباس بن فرناس از علمای بزرگ و معروف اندلس ،نخستین کس در تاريخ که توانست به پرواز درآيد.

حاال ازشما مي خواهم كمك كنيد تا معلوم شود كه چگونه در اين موارد شاد شدهايد؟ چون هر كدام
از حروف شادي 3نماينده يك كلمه است:

 .8مربي کلمه شادی را مينويسد و باکشیدن فلش هر کدام از پاسخها را در زير کلمه مربوطه مينويسد.

شنيدن صداي اذان ،چهچه بلبل و قناري ،رودخانه و شُرشُر باران

شادي

انجام كار كاردستي ،بازي در زنگ تفريح ،همراه پدر به كوه رفتن

ديدن برنامه كودك ـ فوتبال ـ جنگل و دريا
ياد و خاطره ـ جشن تولد امامان ـ عروسي ـ اردو

اردو ،پُر از ياد و خاطره است ،شما هم البد به اردوي نيمروزه رفتهايد .انشاءاهلل كه بزرگتر شـديد بـه
اردوهايي طوالنيتر هم خواهيد رفت.
به خاطره يكي از دوستانتان گوش كنيد .

 .متن را در اختیار يكي از دانشآموزان قرار دهید تا او قرائت کند.

سال گذشته به همراه عدهاي از بچههاي طرح تابستاني به اردو رفتيم .جاي شما بسيار خالي .صـبح
زود سوار مينيبوس شديم و به سمت اردوگاه حركت كرديم .در ماشين با همديگر شعر ميخوانديم
و سر و صدا ميكرديم تا اين كه به اردوگاه رسيديم .در مراسم جشـن افتتاحيـه آقـاي سـعيدي كـه
مجري برنامه بود چند تا سؤال و معما پرسيد و به برندگان جايزه داد .بعد يك سرود زيبـا خوانـد كـه
ميخواهم آن را براي شما بخوانم و شما را هم شاد و خندان گردانم.

اردو اردوي شادي اردوي تـالشه

هر كسي زرنگتره دل ما باهاشه

خوش اومدي بـــرادر خوب من

اي كه خندوني مـثل گل تو چمن

اخمــاتو واكـــن روز روز شاديه

جمعــمون جَـــمعه ،غصه زياديه

اردو اردوي شادي ،اردوي تالشه

هر كسي زرنگتره دل ما باهاشه

با تشكر از دوستتان كه اين خاطره را براي ما تعريف كرد .هر كدام از شما خاطرههاي زيادي داريد كه
انشاءاهلل در فرصت مناسب از آنها استفاده ميكنيم.
انسانها چون اجتماعي هستند وقتي در كنار همديگرهستند با رفتار خـوب و پسـنديده لحظـههـاي
شادي ميآفرينند .يكي از خصوصيات ما ايراني ها اين اسـت كـه بـراي گـرم كـردن جلسـه از ل يفـه
استفاده ميكنيم .من هم چند ل يفه برايتان تعريف ميكنم ،اما مواظب باشيد كه از خنـده رودهبُـر
نشويد.
يك روز معلم به دانشآموز گفت :بنويس «صابون»
شاگرد روي تخته نوشت :سابون
معلم :ببين عزيزم صابون با «ص» است نه با «س»
شاگرد :خانم فرقي نميكند .نگران نباشيد اين هم كف ميكند.
معلم از شاگرد ديگري پرسيد :بگو به غير از اكسيژن چه چيزهايي در هوا وجود دارد؟

شاگرد :آقا اجازه ،كالغ ،مگس ،پشه و. ..
حاال كه زياد خنديديد و خوشحال شديد ،آماده هستيد اين فعاليت را انجام دهيد؟ هر وقـت اشـاره
كردم شما بايد چهار ضربه بزنيد.
اگر تو شاد و خوشحالي دست بزن ،چه جوري؟
اين جوري :يك  ،دو ،سه  ،چهار(،چهارضربه با دست)
اگر تو شاد و خوشحالي پا بزن ،چه جوري؟
اين جوري :يك  ،دو ،سه  ،چهار( ،چهارضربه با پا)
اگر تو شاد و خوشحالي زانو بزن؟ چه جوري؟
اين جوري :يك  ،دو ،سه  ،چهار(،چهارضربه با دست به سر زانو)
اگر تو شاد و خوشحالي شعار بده كوبنده
اسالم پيروز است

آمريكا نابود است

بچهها! چه موقع اين شعار را ميدهيم؟

بله ،در راهپيماييها ،به ويژه راهپيمايي روز 22بهمن كه به اتفاق بزرگترها شركت ميكنيد.
راستي آيا ميدانيد چرا همه مردم از كوچك و بزرگ در روز 22بهمن شاد و خوشحال هستند؟

چون در آن روز مردم ما توانستند پس از سالها مبارزه با شاه و طرفداران آمريكا ،بر آنهـا پيـروز
شوند و آزادي را به دست آورند .براي همين هر سال به ياد آن روز جشن ميگيرند و شاد هستند.
اما بچهها! يك نكته:
بعضيها دوست دارند فقط خودشان شاد و خوشـحال باشـند ،امـا بعضـيهـا شـاديهايشـان را بـا
ديگران تقسيم ميكنند ،مثل شركت در جشن عاطفهها ،نيكوكاري و. ...
آيا شما از كدام گروه هستيد؟ اگر از كساني هستيد كـه مـي خواهيـد ديگـران را هـم شـاد و خوشـحال
ببينيد ،پس خوشا به حالتان چون پاداش بسيار زيبايي برايتان هست .چنانچه پيامبر اكرم jفرمودنـد:
«هر كس مسلماني را خوشحال سازد در روز قيامت». ..................

براي اين كه معلوم شود چه پاداشي است به سؤالها پاسخ دهيد تا آنها را داخل دايرهها بنويسم.

 .1به عقل ،هوش چه ميگويند؟

خرد
ابرها

 .2جمع ابر چيست؟
 .3به هر يك از اعضاي دولت چه گفته ميشود؟

وزير

 .4برادر به عربي چه ميشود؟

اخ

 .5به حركت اعضا به منظور حفظ تندرستي چه ميگويند؟

ورزش

 .6غاري كه پيامبر در آن عبادت ميكرد ،چه نام داشت؟

حرا

 .7پرندهاي با پاهاي بلند كه نامش تكرار دو حرف است؟

لك لك

 .8به كسي كه تازه به دنيا بيايد چه ميگويند؟

نوزاد

اگر حرف اول و آخر هر دايره را كنار هم بگذاريم ،كالم پيامبر اكرم jكامل ميشود؟

هر كس مسلماني را خوشحال سازد در روز قيامت خدا او را خوشحال كند .عربي آن چنين مـيشـود:
قال رسولاهلل « :jمَنْ سَرَّ مُسْلِماً سَرَّهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَة »
اگر دايرهها را به هم وصل كنيم چه كلمهاي درست ميشود؟ بله سُرُور كه همان خوشحالي و شادي باشد.
بچهها! يكي از چيزهايي كه موجب شادي ميشود ،نگاه به درخت و سبزه است .در اينجا تصوير يك
درخت را مي كشم و اسم آن را درخت شادي ميگذارم .بر شاخههاي آن نام كساني كه شما دوسـت
داريد آنها را شاد كنيد ،مينويسم .بر روي شاخهها چند سيب ميكشم .دو نفـر از شـما بايـد خيلـي
سريع داخل آن سيبها كارهايي كه موجب شادي آنها ميشود را بنويسند.

 .میرزا حسین نوری ،مستدرك الوسايل ،ج  ،ص

.

با تشكر از شما كه كارهاي خوبي را كه موجب شادي ديگران ميشود ،نوشتيد.
در پايان چند دعا ميكنم:

خدايا! توفيق شاد كردن ديگران را به ما عنايت بفرما.
خدايا! امام زمان را از ما راضي بگردان.
خدايا! چنان كن سرانجام كار تو خشنود باشي و ما رستگار.
آمين

