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 آب و نان 
 

 خداوند بخشنده و مهربان  و جهانبه نام خداوند جان 

 هاي خوب سالم!بچه

 حالتان چطور اس ؟ سرحال و شاداب هستيد؟ 

 اميدوارم هميشه سرحال و سرزنده باشيد. الحمدهلل،

 كنيم؟ بله، با نام و ياد خداهر كاري را با چه شروع مي

 .1ا همراهي كنيدمر« بسم اهلل»خوانم و شما با پاسخ من هم در ابتداي برنامه شعري را مي

 بسم اهلل  نام خدا

 بسم اهلل مشكل گشا

 بسم اهلل  اول كار

 بسم اهلل وقت غذا

 بسم اهلل موقع خواب

 بسم اهلل  گفتار ما

 بسم اهلل در هر كجا

 ؛ به نام خداوند بخشنده مهربان«گوييم: يك بار ديگر همه با هم، يك صدا مي   
 حاال يك معما: 

 آب  آن چيست كه همه موجودات به آن نياز دارند؟
اسرر ،  2اي از گندمحاال هر كدام يك قلم برداريد و در دفترتان يك ليوان پر از آب كه در كنارش سرراقه   

 بكشيد.

                                                           
 شما را همراهي خواهند كرد. « بسم اهلل »آموزان با خوانيد و دانشر مربي يزيز شما شعر را مي1

 كنيد.آموزان بخواهيد ليوان آب و ساقة گندم را نقاشي كنند. البته شما هم روي تابلو اين تصاوير رانقاشي ر از دانش1



 
سان    سوم بدن ما ان س . دو  شده ا شكيل  سوم آن از آب ت شتر كرة زمين يعني دو  ستان! بي م از ها هبله دو

ده اسرر . همان روري كه تمام مودودات و گياهان به آب نياز دارند، بدن ما نيز به آب نياز آب تشرركيل شرر
هاي ما ها هميشرره در سررفرههاي ديگري هم نياز دارد كه يكي از آندارد. البته اير از آب، بدن ما به خوردني

 شود. آن چيس ؟پيدا مي
 :3حاال بگوييد ببينم«. نان»بله، 

 ارانــز با  ه؟ ـــيــآب از چ
 دمـاز گن  ه؟ـــيــان از چـن

 تو صحرا  ت؟ ـگندم كجاس
 تو روستا  صحرا كجاست؟

 يـروستاي  اره؟ــكيـي مـك
 يـوايــنان  ؟زهـپيــي مــك
 مــايـابـب  ره؟ ـخيـي مــك
 مــخداي  ه؟ ـالقـــي خــك
هايي را براي ما آفريده، نعم  هاي زيبا خداي مهربان اسررر . خدايي كه چنينبله، خالق همة اين نعم    

ي اي راضررخدا از بنده»چنين فرموده اسرر :  وظايفي براي ما تعيين كرده اسرر  كه در حدي ي پيبمبر اكرم
براي اين كه با ادامه كالم پيامبر آشنا شويم، « ها را هم بنوشد و...ها را بخورد و نوشيدنيشود كه خوردنيمي

 بايد ددول زير را حل كنيم.

                                                           
 ها پاسخ دهند.هاي دوم را بچهاي بخوانيد كه مصرعر  شعر را به گونه2



 
 ها: سؤال

 (13و 15،  1) خدا      خالق جهان آفرينش كيست؟ .1

 (10و 9، 6)  شكر  شود؟هاي خدا چه گفته ميبه سپاسگزاري در مقابل نعمت .2

 (8و 7، 11، 5)آسان    راحت باشد و دشوار نباشد، چيست؟نام هر چيزي كه  .3

 (14و 16)      بت       گويند؟خداي دروغين را چه مي .4

             ؟گويندچه مي ها استاش رساندن هوا به ششفهوظيبه عضوي كه  .5

 (3و 17، 12)ناي     

 (2و 4)   در      گويند؟راه ورود به خانه را چه مي .6

يام شماريم تا پنويسيم و سه تا سه تا ميبراي اين كه پيام ددول را به دس  آوريم، حرغ خانه اول را مي   

 .4ص  داريد تا ادامه كالم پيامبر را از ددول حدس بزنيدبه دس  آيد. از حاال يك دقيقه فر

ها را بنوشد و خدا ها را بخورد و نوشيدنيشود كه خوردنياي راضي ميخدا از بنده» فرمايد:مي بله، پيامبر   

 .«5را بر آن ستايش كند

  .فهميديم وق  خوردن و آشاميدن شكر خدا را به دا آوريم

 بله، خوردن و آشاميدن آدابي دارد.  ؟6ن و آشاميدن چيستدانيد آداب خوردآيا مي

 نويسم توده كنيد:هايي كه روي تابلو ميبه دمله

 در آغاز بر زبان آوردن.................... .1

 خوب....................غذا. .2

 كم....................كردن به صورت ديگران. .3

                                                           
 آموزان بدهيد.ر فرص  الزم براي حل ددول و به دس  آوردن پيام به دانش1

 .161، صحهالفصانهج، 

 آموزان مطلب را ادامه دهيد.دن ديدگاه دانشر پس از شني3



 شستن ........................ .4

 .........گرفتن.لقمه را....... .5

 هنگام غذا خوردن از...............بپرهيزيم. .6

بر امام  در پايان خوردن غذا ............ خدا را به جا آوردن و در پايان نوشيدن آب فرستادن ............. .7

 .حسين

 نماييد. دهم، تكميلام و به شما نشان ميها نوشتههايي كه درون كارتداهاي خالي را به كمك كلمهحاال 

سم در آااز بر زبان آوردن نام خدا، يعني گفتن  .1 س  كه ه؛ اولين وظيفه  الرحيم الرحمن اهلل ب ر اي ا

 مسلمان بر يهده دارد.

 ا ا  دويدن خوب  .2

ي ژشررود و به بدن ما انردويم به راحتي در بدن هضررم ميدانيم كه وقتي ا ا را خوب ميهمه مي

 بخشد.الزم را مي

 به صورت ديگران. كردن  نگاه  كم  .3

 هنگام خوردن ا ا، حواسمان فقط به ا ا خوردن خودمان باشد و به چهرة ديگران نگاه نكنيم.

 .   هادس   شستن  .4

هاي خود را بشوييم، چون ممكن اس  پس از بازي، يا كار و تالش با دس  آلوده قبل از ا ا دس 

 مان شوند و ما را دچار بيماري كنند.ها از دس  آلوده ما وارد بدنسر سفره بنشينيم و ميكروب

 .7گرفتن   كوچك  لقمه را  .5

هايمان را كوچك انتخاب كنيم و به قول معروغ بر ف ما اين اسررر  كه لقمهييكي ديگر از وظا

 اساس ظرفي  دهانمان لقمه بگيريم، تا هم نشانة ادب باشد و هم ا ا روي لباسمان نريزد.

 .رهيزيمبپ   پُرخوري  هنگام ا ا خوردن از  .6

ستادن  شكر   در پايان خوردن ا ا .7 شيدن آب فر بر امام     سالم  خدا را بجا آوردن و در پايان نو

 . حسين

هايي كه داريم خداوند به ما يناي  كرده اسرر ، بعد از خوردن بگوييم نبايد فراموش كنيم كه تمام نعم    

 را فراموش نكنيم. مام حسينالحمدهلل و از خدا تشكر كنيم و موقع نوشيدن آب سالم بر ا

 براي سالمتي، انسان بايد قبل از سير شدن كامل، دس  از ا ا بكشد.   

 پس خوب گوش كنيد تا بگوييد در اين شعر نام چه نوشيدني و ا ايي آمده اس .    

 دم شير به شمان كه ميــم هاه آي بچهـــگيــاوه مــگ

 امال از چياين همه خوشح امدونيد كه من كيخوب مي

                                                           
 و...  . 383، ص 66، جبحاراالنوارر برگرفته از 1



 ر دارمــــر هنـن پُــك تـي ر دارمـــسز، ــاخ تيــدو ش

 شهير ميـماست و كره و پن هـشعلف كه خوردم شير مي

 آرميــر مــشان شيــرايــب ها را رو دوست دارممن بچه

 دم نه كميـاد مـــر زيــشي دميـها شير مهر روز به آن

شما مي شيدنيخوردنيتواند نام حاال كدام يك از  ست را ها و يا نو شعر آمده ا هاي مفيدي كه در 

 كره، پنير.بله، شير، ماس ،  بگويد؟

 هاي ديگري هم نياز دارد. ها ونوشيدنيهمان روري كه بدن ما به آب و ا ا احتياج دارد به خوردني   

سفند و گاو ميكي از آن    س  كه از حيوانات خوب و مهرباني، م ل گو شير ا ا گيريم تا بدني نيرومند بيها 

 گاه دچار پوسيدگي نشوند.هايمان هيچهاي محكم داشته باشيم. يالوه بر آن دنداناستخوان

 كنيم.نه تنها از شير، بلكه از گوش  گاو و گوسفند هم استفاده مي

 خيلي خوب، نوب  مسابقه رسيد. 

 ؟8چه كساني حاضر هستند من را در اين مسابقه ياري نمايند

ها دهم تا آنرا به يكي از دوسررتان شرررك  كننده مي 9ام. هر كداممن دو يدد سرريب را از قبل آماده كرده   

هاي نمايشرري دوسررتانتان، بگوييد هر كدام چه كاري را نمايش كوتاهي ادرا كنند. شررما با توده به حرك 

 انجام دادند.

وم بدون شستن سيب، آن را خورد. كدام احسن ، نفر اول سيب را شس  و سپس آن را خورد، ولي نفر د

 حال  بهتر اس  و بايد آن را رياي  نمود؟ بله، بهتر اس  ميوه را پيش از خوردن بشوييم.

 

 . 10حاال نوبت نمايش دوم است

 احسن ، نفر اول بعد از ا ا براي سالمتي دندانش مسواك زد، اما نفر دوم اين كار را انجام نداد. 

 بريم.ن شما برنامه را با چند ديا به پايان ميخوب با تشكر از دوستا

 هاي خود را به ما بياموز!خدايا، راه شكرگذاري نعمت

 دار!سالم نگه را هاي ماخدايا، بدن

 خدايا، غذاهاي پاك و پاكيزه به ما عنايت بفرما!
 

                                                           
گويد به روري كه دانش آموزان ديگر نمايد و چگونگي نمايش را به شرك  كنندگان ميآموزان را براي ادراي نمايش آماده مير مربي دونفر از دانش1

 متوده نشوند. 

 سيب و بعد خوردن آن را نشان دهد و نفر ديگر بدون شستن، حال  خوردن سيب را نمايش دهد.ر يك نفر حال  شستن 2

 ر يك نفر حال  ا ا خوردن و بعد حال  مسواك زدن را به خود بگيرد و نفر ديگر حال  خوردن ا ا و مسواك نزدن را نشان بدهد.1


