


یگانه خالق خوب جهان است  است             به آنکه خوب و مهربان   

 

استخدای آسمانها و زمین          به نام آنکه زیبا آفرین است     



 !سالم خوبم دوستان

  مُحَمَّدٍ وَآلِ الّلهُمَّ صَل ّ عَلَی مُحَمَّدٍ
 عَجّل فَرَجَهم و

 .سالمتید همگی که شکر را خدا بله سالمتید؟ خوبه؟ حالتون

 به داده  ای ما به که نعمت هایی همه خاطر به می کنیم شکر را تو !خدایا

 صلوات ذکر به کنیم می معطر را کالسمان داده ای، ما به که سالمتی خاطر

 .محمد آل و برمحمد
 



 اتو کردن لباس لباس شستن شانه کردن موها گرفتن دهان  هنگام عطسه کردن  حمام کردن

 شستن دستها گرفتن ناخنها جارو کردن منزل کوتاه کردن مو مسواک زدن

 بله آفرین کامال درسته همه این تصاویر نشان دهنده نظافت و پاکیزگی است 

 



 باقی که حروفی با و کنید پیدا جدول روی را زیر موارد تا دارید فرصت دقیقه دو شما !ها  بچه

 .ببرد باال را خود دست کرد پیدا  را کلمات این که فردی هر بسازید، جمله یک می ماند

 آب شانه، جارو، حوله، دستمال، اتو، حمام، صابون، ناخن گیر، مسواک، 
 

 موارد همه درسته کامال آفرین !بله

   .کردید پیدا را



   :جمله ای هم که با بقیه حروف به دست می آید این جمله است

 . دارد دوست  پاکیزِگی خـدا را
   :این جمله قسمتی از سخن پیامبر اکرم صلی اهلل علیه وآله می باشد که  فرمودند

 .  را دوست داردانَّ اهللَ نَظیفٌ یُحِبُّ النَّظافَةَ؛ همانا خدا پاکیزه  ا ست و  پاکیزگی 
  20314حدیث ،میزان الحکمه



   از نظافت و پاکیزگـى

  .است پیامبران اخالق
 416ص ،1 ج ،العقول تحف



   :می گوید عبداهلل بن جابر

 و آمد ما نزد به - آله و علیه اهلل صلّی - خدا رسول

 دَرهم و ژولیده موهایش که افتاد مردی به چشمش

   :فرمودند حضرت پس ,بود

 را خود موهای آن با که نکرد پیدا چیزی مرد این آیا

   کند؟ مرتب

  :فرمود داشت، تن به چرکین های لباس که دید را دیگری مرد و

   بشوید؟ را لباسش آن با که نکرده پیدا آبی مرد این آیا



  را کالس من باشیم داده کالسمون به تنوعی یک اینکه برای
   :میدن شعار بلند اول گروه کنم؛ می تقسیم دوگروه به
   

 است پاکیزگی نشـان                شادابی و تمیزی
 

   :میدن شعار بلند دوم گروه و
         

 است الهی هدیه یه         شدن خوشبو و شستن
 .دادید شعار هماهنگ و محکم خیلی که گروه دو هر به آفرین



 !اما بچه ها

 و است پاکیزگی و نظافت خواهان سالم، و عاقل انسان
 .دارند دوست را او همه باشد تمیز که کسی

 کسی ندهد اهمیت پاکیزگی به و نکند رعایت را نظافت که کسی ولی
   بشود؛ دوست او با ندارد دوست

وکسی هم با آدم تنبل  
.دوست نمی شود  



بچه ها گاهی رعایت نکردن مسائل بهداشتی نه تنها باعث به خطر اندداختن  اما 
سالمتی خودمان می شود بلکه سالمتی دیگران را هم به خطر می انددازد بدرای   

بایدد دسدتمال کایدری را جلدوی     مدی کندیم   مثال وقتی عطسه می کنیم یا سرفه 
 .دهان بگیریم تا اینطوری مقدار بسیاری انتقال میکروب را کاهش دهیم

  بیماری دچار هم دیگران است ممکن نگیریم بادستمال را دهانمان جلوی اگر
 .شوند

 . نیستپس گرفتن دست به تنهایی کافی 

 !بچه هااما 

 دهانتان جلوی را دستتان عطسه موقع می گفتند قدیم در شاید
 دست کف روی بر میکروبها که شده معلوم االن ولی بگیرید
 اطراف وسایل و میز در، با دست تماس با و می مانند باقی بیشتر

 .می شوند آلوده هم آنها



 



  می پرسم معما تا دو بیاد در خستگیتون اینکه برای حاال
 بدهید؟ جواب تا هستید آماده

    
  هیچ ولی دارد دندان که چیست آن

 نمی خورد؟  چیزی

  تیز نیست، برف است سفید که چیست آن
   نیست؟ درخت دارد ریشه نیست، چاقو است





 چند نکته در مورد مسواک زدن

خوود را از دسوت   که انعطاف پذیری مسواک خود را پس از آن . 1
 .داد تغییر دهید

 .است دندان زدن مسواک برای الزم زمان دقیقه دو .2
 در دادن قرار .می کند آلوده را آن توالت در مسواک نگهداری .3

 خود مسواک می شود مشکل این کاهش باعث شما مسواک روی
 .دهید قرار دیگری جای در را
 .است نیاز مورد روز در بار یک حداقل دندان نخ .4
 از می زند آسیب لثه به باشد سفت خیلی مسواک موی اگر .5

 .کنید استفاده نرم مسواک
 و عقب به است، ای دایره شکل به زدن مسواک درست نحوه .6

 بهترین و ترین مناسب دایره ای حرکت ؛ندهید حرکت جلو
   .است کردن تمیز حالت





 می کندحمام تمیزم 
 می کندهوش و تیزم با 

 گلخوش بو شوم مانند  
 و عزیزم می کندخوب 

شانه بزن به موی خود   
 صفا بده به روی خود

اونوهمراه خود بکن    
بده به خوی خودعادت   

شادهستم سالمت و    

بازی کنم من آزاد   

 بهداشت را                            دستور 
 من از یادنمی برم 

 سایت نون و آب

 سایت نون و آب

.کنید  



 :  بگوییدمسابقه به این شکل است که شما باید 
 ولی کسی که بتواند با « می کنمهمیشه نظافت را رعایت من »

  من :صورت این به است برنده کند تکرار بیشتر را همیشه کلمه نفس یک

   .می کنم رعایت را نظافت ...همیشه همیشه همیشه همیشه همیشه همیشه

  از قبل کسی اگر و بگویید آخر تا را جمله باید که کنید توجه باید البته

 .نیست قبول شود قطع نفسش می کنم رعایت را نظافت بگوید اینکه

  شب هر که است این بعد جلسه تکلیف
 .بخوابید بعد بزنید مسواک خواب از قبل






