
تعليم و تربيت اطفال تعليم و تربيت اطفال 
آموزه هاي اخالقي و فضائل انساني    آموزه هاي اخالقي و فضائل انساني    



انسان كيست؟
:انسان موجودي است 

: با دو بعدبا اصالت و شريف 
روحاني
جسماني

قواي حركت و يا رشد او   قواي حركت و يا رشد او   
عشق به دانستن
انجذاب به زيبايي

کمال  

روحانی  جسمانی  



به مثابه معدن به مثابه معدن ... ... ””
. .  كه داراي احجار كريمه است، مشاهده نما    كه داراي احجار كريمه است، مشاهده نما   

 به تربيت   به تربيت  
جواهر آن به عرصه شهود آيد   جواهر آن به عرصه شهود آيد   

““  ......و عالم انساني از آن منتفع گردد   و عالم انساني از آن منتفع گردد   

كودكان را چگونه بنگريم؟  

! ويا ظرفهايی خالی که اميدواريم آنان با معلومات و مطالب پر شوند           



  ،، عدالت عدالت،، زندگي در فضايي سرشار از صلح زندگي در فضايي سرشار از صلح
اگر اگر . . آزادي و معنويت حق همه انسان هاست     آزادي و معنويت حق همه انسان هاست     

بخواهيم براي همه افراد بشر در تمام نقاط    بخواهيم براي همه افراد بشر در تمام نقاط    
    ، ، دنيا زندگي شايسته و پر معنايي فراهم شود دنيا زندگي شايسته و پر معنايي فراهم شود 

الزم است كه همه مردم دنيا براي رسيدن به     الزم است كه همه مردم دنيا براي رسيدن به     
. . چنين سطحي تالش كنند چنين سطحي تالش كنند 

  
امروز جامعه جهاني نيازمند اخالق فراگير  امروز جامعه جهاني نيازمند اخالق فراگير  

توجه به ارزش هاي زندگي    توجه به ارزش هاي زندگي    . . جهاني استجهاني است
...  ...  ،، خدمت، فروتني خدمت، فروتني،، آزادي آزادي،، احترام احترام،،مانند صلحمانند صلح

. . بخشي از اين اخالق جهاني است  بخشي از اين اخالق جهاني است  

اين ارزش ها زماني معنا پيدا مي كنند كه در    اين ارزش ها زماني معنا پيدا مي كنند كه در    
ما دروني شوند و همچون بخشي از     ما دروني شوند و همچون بخشي از     
رفتارهايمان در زندگي روزمره تجلي پيدا     رفتارهايمان در زندگي روزمره تجلي پيدا     

اما اصل مهمتر اين است كه ارزش هاي       اما اصل مهمتر اين است كه ارزش هاي       . . كندكند
.  .  زندگي را بايد از كودكي آموخت زندگي را بايد از كودكي آموخت 



    ،، عادات و رفتار    عادات و رفتار   ،،درسنين كودكي توجه به توانايي ها و عقايد روحاني         درسنين كودكي توجه به توانايي ها و عقايد روحاني         
. . صفات اساسي موجود روحاني را در آينده شكل مي دهد           صفات اساسي موجود روحاني را در آينده شكل مي دهد           

 اميد مي رود كه كالس هاي اطفال در كسب كماالت و خصائل روحاني                اميد مي رود كه كالس هاي اطفال در كسب كماالت و خصائل روحاني               
. . و انساني و تقرب اطفال به خداوند سهم به سزايي ايفا نمايد           و انساني و تقرب اطفال به خداوند سهم به سزايي ايفا نمايد           

 در كالس هاي اطفال تاكيد بر فراگيري نحوه تفكر صحيح و عمل به         در كالس هاي اطفال تاكيد بر فراگيري نحوه تفكر صحيح و عمل به        
. . موجب تعاليم روحاني در زندگي فردي و اجتماعي مي باشد            موجب تعاليم روحاني در زندگي فردي و اجتماعي مي باشد            



 مخصوصا اگر    مخصوصا اگر   ،، تاثير عظيمي در دروني كردن مفاهيم دارد           تاثير عظيمي در دروني كردن مفاهيم دارد          حفظ مطالب  حفظ مطالب  
. . معاني آن بخوبي فهميده شود    معاني آن بخوبي فهميده شود    

همچنين فعاليت هايي در نظر گرفته شده كه در فهميدن مفاهيم  كمك             همچنين فعاليت هايي در نظر گرفته شده كه در فهميدن مفاهيم  كمك             
 شرايط واقعي در درك         شرايط واقعي در درك         و داستان   و داستان   بازي  بازي ، ، سرود سرود     ؛؛بيشتري مي نمايد بيشتري مي نمايد 

. . مطالب انتزاعي بخصوص براي اطفال كمك مي كند         مطالب انتزاعي بخصوص براي اطفال كمك مي كند         

    4545 بار  ارائه مي گردد و در مجموع    بار  ارائه مي گردد و در مجموع   33 كه هر كدام از آنها   كه هر كدام از آنها   فضيلت  فضيلت 1515
جلسه جلسه 



: : آنچه در كالس ها ي اطفال مي آموزيمآنچه در كالس ها ي اطفال مي آموزيم
  ،، خدمت خدمت،، محبت محبت،،عدالتعدالت

  ،، استقامت استقامت،،صدق و راستي صدق و راستي 
    ،، مواسات مواسات،،خضوع و فروتنيخضوع و فروتني

، ،  بخشش و سخاوت بخشش و سخاوت،،امانتامانت
، ،  همه مخلوق خدائيم همه مخلوق خدائيم،،وحدتوحدت

    ،،عمل به قولعمل به قول،  ،  قلب صافقلب صاف
 توكل توكل،،محبت اهللامحبت اهللا



::فعاليت هافعاليت ها

حفظ بيان و عبارتحفظ بيان و عبارت
سرودسرود

داستانداستان
بازي بازي 

رنگ آميزيرنگ آميزي



صدق و راستي  صدق و راستي  

:برنامه كار در كالس   نمونه اي از 

: جلسه اول



سرودسرود

وقتي هميشه حرف ما   وقتي هميشه حرف ما   
هستيم شاد و مطمئن   هستيم شاد و مطمئن   

داند خدا راز نهان    داند خدا راز نهان    
با راستي صدق و صفا    با راستي صدق و صفا    

راه فضائل باز شد  راه فضائل باز شد  
هر كس كه باشد راستگو   هر كس كه باشد راستگو   

با راستي در زندگي    با راستي در زندگي    

جز راستي چيزي نبود                جز راستي چيزي نبود                
با هم بخوانيم اين سرود            با هم بخوانيم اين سرود            

هر چيز پيش او عيان       هر چيز پيش او عيان       
راضي شود از ما خدا                   راضي شود از ما خدا                   
تا راستي آغاز شد                 تا راستي آغاز شد                 

دارند اطمينان به او                  دارند اطمينان به او                  
بي ترس و بي شرمندگي   بي ترس و بي شرمندگي   

آريم دلها را به دست    آريم دلها را به دست    
چون اعتماد و عشق هست       چون اعتماد و عشق هست       



““. .   اساس جميع فضائل انساني است    اساس جميع فضائل انساني است  صدق و راستيصدق و راستي” ” 

حفظ بيان و عبارت حفظ بيان و عبارت 



داستانداستان
    ي ي ، در زمان، در زمانييدر سرزمين دور دستدر سرزمين دور دست

 ميكرد كه   ميكرد كه  يي زندگ زندگييچوپان جوان  چوپان جوان  . . قديمقديم
در هنگاميكه  پدرش در مزرعه كار در هنگاميكه  پدرش در مزرعه كار 
ميكرد و مادرش مشغول كارهاى خانه   ميكرد و مادرش مشغول كارهاى خانه   

. . از گوسفندان مواظبت مينموداز گوسفندان مواظبت مينمود. . بودبود
 حوصله اش سررفت و تصميم   حوصله اش سررفت و تصميم  ييروزروز

 همسايگان را     همسايگان را    براي شوخي  براي شوخي  گرفت گرفت 
.. .. ..بترساند بترساند 



رنگ آميزيرنگ آميزي

مادرش پرسيد چه شده ؟    . بشقابي از دست احمد روي زمين افتاد و شكست     
. را از خودش نشان دادراستگويي    فضيلتاحمد . احمد راستش را به مادرش گفت    



بازيبازي
““تلفن تلفن ” ” بازي بازي 

تعدادى از اطفال در يك رديف قرار ميگيرند و همه بيك طرف نگاه     تعدادى از اطفال در يك رديف قرار ميگيرند و همه بيك طرف نگاه     
آخرين طفل به يك ورقه اى كه از ديوار يا درخت آويزان    آخرين طفل به يك ورقه اى كه از ديوار يا درخت آويزان    .  .  ميكنند ميكنند 

. . است نگاه ميكند اگر ممكن باشد ميتوان از تخته سياه استفاده نمود            است نگاه ميكند اگر ممكن باشد ميتوان از تخته سياه استفاده نمود            
با يك با يك . . اگر الزم باشد ميتوان بيش از يك رديف از اطفال را داشت     اگر الزم باشد ميتوان بيش از يك رديف از اطفال را داشت     

و آن طفل و آن طفل . .  اولين طفل ميكشد  اولين طفل ميكشد پشتپشتانگشت معلم نقشه اى را روى  انگشت معلم نقشه اى را روى  
طفل  طفل  پشت پشت طفل دوم  ميكشد و طفل دوم بر   طفل دوم  ميكشد و طفل دوم بر   پشت پشت همان نقشه را روى  همان نقشه را روى  

اخير ميرسد كه آن را بر ورقه سفيد و يا تخته سياه    اخير ميرسد كه آن را بر ورقه سفيد و يا تخته سياه      سوم تا به طفل  سوم تا به طفل  
و بعد معلم نيز در كنار آن همان نقشه را كه روى كمر طفل          و بعد معلم نيز در كنار آن همان نقشه را كه روى كمر طفل          . . ميكشد ميكشد 

نقاشي بايد ساده باشد تا اطفال بتوانند        نقاشي بايد ساده باشد تا اطفال بتوانند        .  .  اول كشيده بود ميكشد اول كشيده بود ميكشد 
. . براحتي آن را بكشند  براحتي آن را بكشند  



ياران و اماء الرحمن بايد اطفال    ” 
را بدل و جان تربيت نمايند و در 
مدرسه كماالت و سنوحات      

“ ... رحمانيه تعليم دهند 


