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 در برنامه   استیر

است و با چند   یدر کل برنامه مجر س یرئ یعنی .است یبه بچه ها بفهماند که فرد اول آن برنامه مجر  د یبه برنامه با یمجر  ،بدو ورود در

 ردستها یکه ز  یو چند دستور   زیجا کردن جوا  سر آن فرد است. مثال: جابه  ریدستور دادن ساده به همگان بفهماند که همه دستورات ز

 کامالً انجام دهند تا مخاطب و بچه ها بفهمند. 

 

 به خود   جذب

ها را   ی ژگیو  یکسری  د، یآ  ی سن م یرو  یکه مجر  ی زمان   ی عنی  . تمام بچه ها را به خود جذب کند   د یدر بدو ورود با  یمجر  ،مبحث نیا  در

بلند، بدان سبب که   یو دست هورا  غیج  د یحتماً شاد باشد و بخندد و بگو  ،رود   یسن م   ی که بر رو  یکه زمان   نیکند. همچون ا  تیرعا

ها   نیمگه به ا  :بگوید !مسجد بلرزد نیا یکه ستون ها یبلند یو دست و هورا غی: جبگویددر هنگام ورود   ایه کند ی بچه ها را تخل یانرژِ

 ام و ...  دهینشن یچیو من ه غیو دوباره بچه ها دست و ج ؟!بخورند  دی نداد یچیه

بچه ها به    ژهید که افراد به وشو  ی و سبب م  دیفرد جذاب و شاد هست  کیدهند شما    صیشود که بچه ها تشخ  یحرکات سبب م  نیا

 . دیداشته باش یسمت شما جذب شوند تا برنامه خوب

 

 ن یقوان

ست، چند قانون با بچه ها گذاشته شود تا بچه باال  اریبچه ها بس  یاهوی کودک چون کنترل و شور و ه  یاست که در برنامه ها   خوب  یلیخ

کند و    یم  یگذار  بچه ها را گرفت، شروع به قانون  یو انرژ  ردیگ  یسن قرار م  یرو  یمجر  یروند. به طور مثال وقت  شیما پ   نیها با قوان

و بنا بر اقتضاء مکان   ن یست بزننواخت د  کیبه صورت    د یهمه با  ،دو سه  کی  م یگو  یم   ی وقت  نکهیا  کی   : من دو تا قانون دارم  د یگو  یم

 . نیو دست بزن غیج

استفاده کرد    یگر  یمجر یها  وهیشود از ش  ی جا م  نیساکت شوند و ا  دی تمام بچه ها با  ورم،آ  ی که کف دستم را باال م  یکه زمان   نیا  دوم

 شود. نیبا بچه ها تمر  دی کار با نیو ا

  زهیقطع کننده، جا   نیدست زننده و بهتر  نیخواهم به بهتر  ی شود که م  ی و در آن زمان گفته م  ردیگ  ی بار صورت م  نیمسئله چند  نیا

شود   یسبب م  .دیکن  یرا اهدا م  زهیدست را زده و قطع کرده است، جا  نیکه بهتر  یشود و واقعاً به کس  یبدهم و چند بار مکرراً تکرار م

 افتد.  یاتفاق  ا یکه داد بزنند و  نیکنند، بدون ا تیردن باال شما سکوت را رعابا دست آو ، شلوغ کنند یلیخواهند خ ی که م ی بچه ها زمان

 

خاص که بچه   یها ینوع باز کی ، ی جشن کودک یباشد. باز  یم   «یباز»  توان نام برد،  ی جشن کودک م کی یکه برا ینکته ا  نیتر مهم

 . میاز بچه ها را شرکت ده یادی و در هر مرحله تعداد ز ریذهن بچه ها را درگ میباال داشته باشند و بتوان  تیفعال اریها بس

ندارد، داشته   یا  لهیوس  چیبه ه  ازیکه ن   یی ها  یاز دسته باز  یخود چند باز  بی در ج  شهیاست که هم  ای  یموفق و خوب، مجر  یمجر  کی

 ز ین  یاست که مجر  نیا  ، کند یآن را جذاب م  اریبس  ساده که  یباز  نی در ا  ینکته ا  .است  و پاشو برعکس   نی بشمثال   نیباشد. ساده تر

 تا بچه ها گول بخورند.  ندیخودش هم بنش ،نیبنش  دیگو  یم  یکند و وقت یازهمراه خود بچه ها با آن ها ب

همچون قنوت در نماز بود. باز هم  د ی که قنوت با ی در زمان .نیکن  یشما اجرا م ، از نماز را گفتم ی، من هر حرکتمسابقه نماز گری د مثال

 حرکت قنوت را اجرا کند.  زیخود ن ؛االحرام رهیتکب دی گو یم  یبه عنوان مثال وقت   ،کند یخود باز یاگر مجر

 دی که با  ییها یگو   ای  توپ و توربخرد همچون    شیلوازم را از پ   یمجر  دیبا .  دارند  یباز  ل یبه وسا  ازی ها هستند که ن  یاز باز  یسر  کی

  اریبس  یاز ابزارها  یک یکنند.    یرا ط  یریکه قاشق را در دهان خود قرار داده و مس  پنگ   نگیقاشق با توپ پ  ا یانداخته شود و    حلقهدر  

 داشته باشد.  یاریتواند استفاده بس یباشد که م ی م بادکنکجشن،   یها  یباز یفوق العاده برا
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 بادکنک یها مثال

  ا ی بازو و بدن    نیو آن ها بادکنک را ما ب  میباد شده را به بچه ها بده  یکه بادکنک ها  نیا  ایزودتر بادکنک را بترکاند برنده است    هرکه

و هر  می بادکنک باد شده را به پشت دو نفر قرار ده  کی ا یبرنده است و  ،هرکه زودتر توانست بترکاند  ،پاها قرار دهند و با فشار دادن نیب

 آن را بترکاند برنده است. عتریتوانست سرکه   یگروه

باشد    یقسمت مراسم باز  نیو فعال تر  ایپو  دی غفلت کند و با  دینبا  یاز باز   یمجر  کیفوق العاده در مراسمات است.    اریبحث بس  کی  یباز

 افراد و بازده را در مسابقات داشته باشد.  نیشتریلوازم و امکانات بتواند ب نیو با کمتر

 ق یکه با دقت انتخاب کرده و از طر  ییها  زهیتواند با جا  یموفق م  یمجر   کیاست و    یابزار دست مجر  نیو مهم تر  نیتر  یدیکل  زهیجا

که   ییتا جا دیها با  زهیدقت شود و جا اریبس دی با زهیجا دیمند است. اما در خر ببرد که خود عالقه ییبچه ها را به آن سمت و سو ،زهیجا

 مشکل نباشد.  ایجذاب و باعث انحراف  د یبا ، شود یکه انتخاب م ییها  هزیروشن انتخاب شود. جا ی امکان دارد بزرگ و در رنگ ها

باشد و   یمشهد مقدس م   یقرن  ابانیواقع در خ  بازار چهارده معصوم  ، دیکن  هیرا ته  یخوب  یها  زهی جا  دیتوان  یکه م  یاز مراکز  یکی

 کنند. یبدست آوردن آن تالش م یو برا ندیآن به وجد آ دنی بچه ها با د ،د یکن ی که انتخاب م یی ها زهیجا

خواستند آن را کسب کنند.   یتا داشته اند، باز هم م   ۵  ا ی  ۴  یاز آن اسباب باز  ی حت  ؛ شده  ده یکه مکرراً د  یی ها  زه یطور مثال جا  به

و هورا گرفتن آنان را به   غیخواهد با دست و ج  یم  یجشن وقت  یدر ابتداتواند    یم  یشد، مجر  انیصحبت ها ب  لیطور که در اواهمان

با    یدست را بزند. مجر  نیشتریکه ب  ردیگ  یتعلق م   ی به کس  زه یکند و گفته شود جا  کیتواند آن را تحر  ی م  زه یخود جذب کند، با جا

ساکت کردن بچه ها استفاده   یبرا  زه یشود از جا  یم   یحت  . مراسم را باال ببرد  جانیبچه ها راه رود و ه  نی باشد، ب  ی ش مکه دست  یا  زهیجا

توان مسابقه  یبه کنترل دارد که در آن لحظه م ازیتا از مجلس خارج شوند، ن ندیآ یبچه ها م نبالبه د ایکه اول یبه طور مثال زمان .کند

شود که از   یداده م   ی به کس  زهیجا  نیبهتر است گفته شود که ا  ،دپخش شو  یشینما  ایکه قرار است سرود    ی سکوت را برگزار کرد. زمان

 شود که بچه ها تا آخر برنامه ساکت باشند.  یمسئله سبب م نیشود و ا ی م دا همان اول اه  نیبه طور نماد زهیهمه ساکت تر است و جا

از   یک یمهم است.    اریبس  زیشود، ن  ی ها داده م  ها کجا و چگونه به بچه  زهیجا  نکهیمهم است و ا  اریبس  اریبس  زینظر در انتخاب جوا  دقت

 نه یبه هز  ،که داده شود  نیقبل از ا  زهیاست که به طور مثال جا  زیو فروش جوا  دیجذاب کند، خر  اریتواند مراسم را بس   یکه م  یموارد

مسئله   نیشود )ا  یدو نفره م   یمسئله باعث جذب شدن تمام بچه ها به سمت گفت و گو  نیشود و ا  ی و فروش م   دیرهزار تومان خ  ۱۰

 . باشد( ی باالتر از کودک م یکم یسن ها یبرا شتریب

 

دو نفره    یگر  یدر مجر  .است یاتفاق یگر یمجر  ا ی دو نفره یگر یمجرکند، بحث   یکه جشن را جذاب و متفاوت م یاز مباحث  یکی

 . می به اجرا گذار میتوان یم  ی شود و در جشن به صورت کامالً اتفاق یم نییتع یدو مجر یبرا ویسنار کی

از دم در    یفرد با لباس کارگر شهردار کیسن است،   یبر رو  یکه مجر ی زمان  ،توان عرض کرد   ی که م یی از مدل ها  یک یعنوان مثال:    به

و  دیرا بردار نیماش نیمگر نگفتم ا دیگو یشود و م یفرد وارد م نیا  قه یرا بردار و پس از دو سه دق نی ماش نیا دیگو یشود و م یوارد م

  یگر یکه تو مجر د یو بگو دیسن آ یشود شخص کارگر باال یشود و باعث م یم  جادیدو نفر ا نیا نی ب ییگفت و گو قهیپس از چند دق

 که باعث خنده بچه ها شود.   ییصحبت ها و گفت و گوها یسر کی و به دست من بده و   یستیبلد ن

تو هستم و تو از  سیکه من رئ دیو بگو دیسن آ ی سرباز بر رو کینفر با لباس  کیکه مشغول اجرا است،  یدر زمان یاصل ی: مجر۲ مثال

را   یی ها  دهیشود ا  ی م  اد ی ز  اریو ... بسبترسد از آن فرد    یو آن مجر  ؟ی مگر تو سرباز من نبوده ا .هستم یو من مجر  ی اطاعت کن  د یمن با

 شود. یشدن آن جشن م یشوک سبب ماندن نیشوک قرار داد و ا ک یکرد و در  جاد یبچه ها ا ینفره برا ۲ یبه صورت اجرا

 

 شود، بدون لوازم اجرا کرد عبارتند از: یکه م ییها ینمونه از باز چند

ن را برعکس  او هم به معنی هویج است ،دست ها به سمت باال بوده   یم است و وقتهر کی: دست ها به صورت جیکلم و هوجذاب  یباز

کلم است و  کند،   یکه برعکس م   یاست و زمان   ج یهو  ن یا  دیگو یو م  ردیگ ی جلو م  ج یدست خود را در حالت هو  یکلم است. مجرکنند، 

  زین  ی. در چند نوبتدیده  یگفتم کلم، شما کلم را نشان م  ی و وقت  جیشما هو  ج،یکه گفتم هو  ی در زمان  د یگو یکند و م  یم  یشروع به باز
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  دی گو یکه م  یدر زمان .کند  یکند و پس از چند بار آن را برعکس م یکند و درست اجرا م یم یرا با بچه ها باز جیکلم و هو نیا یمجر

بازنده    ،که اشتباه کند   ی خورند و آن کسبشود که بچه ها گول    ی دهد و باعث م  ی را نشان م  جیرد و هویگ  ی کلم دستش را رو به باال م

 است.

سخت است و   اریشوند و ترکاندن آن بس  ی باد م  اریبس  اریدر بازار هستند که بس  ییاست که بادکنک ها  نیا  بازی دیگر:  بادکنک  یباز

مسئله سبب کَل کَل   نیبرنده است و ا ، ن را بترکاندمدت آ نیهر که توانست ظرف ا  مییگو ی و م دیده یم یا قهیمدت زمان دو دق کی

است که   تر  یقو  شیبازوها  یکه ک  مینیکه بب  دیتوان گفت که بازوهاتون نشون بد  یم  نیب  نیتر است و در ا  یقو  یک  شود که مثالً  یم

 .ارمیآن را ب

 یم  نیکند و ا  یرا ط  یریمس  د یو با  ردیگ  ی را م  یگرید   یپا  گریشود و فرد د  ی چهار دست و پا م  نی زم  یاز بچه ها رو  یک ی:  فرغون

 نفره باشد.  ۶ ا ی ۴تواند 

بدون دست آن ها را بلند کرده و آن  دی را به صورت درب باز قرار داده و بچه ها با  ی : آب معدنکوچک بدون دست  ی آب معدن  خوردن

 شود. ی م نندگانیکت کنندگان و هم بشود و سبب خنده هم شر یم ختهیلباس ر یبر رو ی ها را بخورند و معموالً آب معدن

  .شود  یها برگزار م  یکه همه ماست خور   یا  وهیباشد اما نه به ش  یم  یماست خورخنده دار است،    اریکه بس  ییها  یاز باز  گرید  یکی

و آن بچه   نندینش  یو بچه ها پشت سر ظرف ماست م   می ده  یبار مصرف پهن و چند ظرف ماست قرار م  کیسفره    کیکه    صورت  نیبه ا

تر    فیاز همه کث  شتریمالد و انتخاب آنکه ب  ی تر کند و صورت اش را بر ماست م   فیبا ماست کث  شتریاز همه برنده تر که صورتش را ب  یا

قابل   یخور  یکرانچ  یقه برانوع مساب  ن یشود )ا  ی برنده م  ، زده شود  ش یدست برا  نیشتریست و آن کس که ببر عهده خود بچه ها،  شده

 ی مجر  ،میایکند و پس از آنکه دانش آموز گفت ما ب  یرا تحمل م  ن ی تند و آتش  شتریب  یکه چه کس  د یبگو  یمجر  دیاستفاده است( و با

استفاده کرد اما    نیریتوان سس قرمز ش  یگول زدن بچه ها م   یاست. برا  تیمسئله باعث جذاب  ن یو ا  نی اوریرا در ب  تانیکه زبان ها  دیبگو

 قرمز است. نیوانمود کرد که سس تند آتش یطور

 .دیرا فراموش نکن یباز  یصندل

  لو یک  کی  ا ی تر است    نیپنبه سنگ  لو یک  کیاست که    ن یمعما ا  نیقشنگ باشد و ساده تر  ی تواند چند معما  یهوش م   ی : بازهوش یباز

 اما برابر است. ؟آهن

 ی از هر کلمه ا دی که در همان مسابقه فرد با نیا ای باشد و  دینبا یگریجواب د چیاست و ه ریکه فقط جواب با بله و خ ریبله خ  مسابقه 

 .«ریخ ایبله » استفاده کند به جز

 است.  برعکس  ریبله و خ ،کند  یجذاب م اریرا بس جشنها که  یاز باز گری د یکی

 

 ک ی .جشن است کی تیفیو باال رفتن ک تیکننده جذاب نییتع اریبس ،دو نفره ینفره و چه اجرا کی یچه در اجرا  ،یمجر جانیو ه شور

 ار یارتباط بس  کی  ،بتواند با توسل کردن آخر جشن  د یبا  یبخندد. مجر  د یکه با بچه ها بگو  یداشته باشد، مجر  جانیکه شور و ه  یمجر

 با بچه ها برقرار کند.  یقو

 

را داشته باشد   یعال اریبس توسل  کی انیموفق بتواند در پا  یمجر کیافتد که  ی اتفاق م ی زمان دادها ی رو نیا ی ها، تمام یباز  نیا یتمام

 ی است که خود مجر  نیا  ، تواند فضا را پر رنگ کند  ی که در توسل م  ی از نکات  یکیاهلل ارتباط بچه ها با حضرت را باال ببرد.  ءتا بتواند ان شا

  یم   اریکند، بس  ینفر صحبت م  کی   ی که دارد از دلتنگ  یلحظه ا  ،خندان بود  اریکه بس  یهمان آدم   ،یاشک مجر  دنی و د  زدیاشک بر

  نیا  .کند  یم  هی نفر گر  کی  تیغربت و مظلوم  ،یدلتنگ  یهم اکنون دارد برا   ،که خندان بوده است  یهمان آدم   .تواند تکان دهنده باشد

 گذارد.   یم  یماندگار در ذهن بچه ها باق  اثر کیو   ندینش  یشک در ذهن بچه ها م یب

 

 ی که شده حت  نیاست و ا  یگزاره شرط  کیمسئله    نیبماند و ا  یباق  دیها با   زهیاز جا  یکی  ، دیریگ  یکه م  ییجشن ها  یدر تمام  شهیهم

بتواند جشن را کنترل   یاست که مجر  نیبلکه مهم ا  ؛ شوند   یشرط  زه یکسب جا  یندارد بچه ها برا  ی. اشکال د یرا به خانه ببر  زه یجا  کی



 

 4صفحه 

 

 8کارگاه آموزشی شماره  

 ن های کودک مجری گری جش 

شوند   یدر آن جا بچه ها شرط دی نبا .در حال گفته شدن است که ادامه دار است  یاست و مطلب یدرس الس ک ک یت که هس  ی کند. زمان

از آن استفاده    دیحتما بتوان  ، افتاد  یاتفاق خاص که اگر    د یرا نگه دار  زهی جا  ک یندارد و حتماً   یرادیشدن بچه ها ا  ی جشن شرط  ک یاما در  

 . دیکن


