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 آشنایی کودکان با عید نوروز

بچه ها با دیدن تغییر فصل و جنب و جوش مردم در شهر کنجکاو می شوند که بدانند چه خبر شده است که خانه هایشان 

 .وشهر در حال تغییراست

خوب است که درباره نوروز که سنت قدیمی ایرانیان است، عید وعیدی، سفره هفت سین و سالن نو و امسال هم که قرن 

 .نواست با بچه ها صحبت کنیم

 نوروز چیست ؟

 .هر سال چهار فصل دارد ، بهار، تابستان،پاییز، زمستان،هم زمان با نوروز بهار می آید

اه اسمی را تعیین می کردند و اسم اولین روز از بهار یا فروردین، ُهرَمزد است، ایرانیان از قدیم برای هرروز از م

 .نوروز به معنای نخستین روز از ماه فروردین است

 آشنایی کودکان با هفت سین

 :سین ایرانی که در نوروز می چینیم دارای نماد خاصی استهفت

 سیب -1

 .استسیب نماد مهرو محبت و عشق و سالمتی 

 سیر -2

 .سیر نماد پاکیزگی محیط زیست و سالمت بدن است

 سرکه -3

 .ها و پاکی محیط استسرکه نماد ازبین بردن آلودگی

 :سنجد -4

سنجد میوه خوش بو درخت کنار است که برا سالمتی مفید 

 .است وباعث عشق و عالقه و محبت مردم به یكدیگر می شود

 :سمنو -5

 .د شیرینی زندگی استسمنو غذایی است مقوی ونما

 :سماق -6

 .سماق نماد صبر و بردباری هست است

 :سبزه -7

 .سبزه نماد شادابی و سرسبزی وآرامش است
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 وراکی های عیدخ

خوراکی های عید که کوچولوها عاشقش هستند،معموال برای شب سال تحویل سبزی پلو با ماهی درست می کنند و از 

 .انواع شیرینی و میوه ها میشه اشاره کردخوراکی های خود نوروز به آجیل جات،

 لباس نو عید

 .مردم ایران قبل عید نوروز لباس نو میخرند و با لباس نو وارد سال جدید می شوند

 عیدی نوروز

بهترین قسمت عید :عیدی دادن و عیدی گرفتنه،بچه ها توی عید ازهمه بیشتر 

 .ن خوش میگذره و کلی عیدی می گیرندبهشو

اگه شما هم میخواین بدونین امسال عیدی چی بخرید 

نکته خرید عیدی برای بچه  14پیشنهاد میکنم مقاله 

 .را حتما بخونید 1400  ها در سال

  

 آشنایی کودکان با مراسم عید دیدنی 

یکی از رسم های قشنگ نوروز عید دیدنی است، معموال روزهای اول عید را به دیدن بزرگ تر ها می رویمه همچنین 

 .اگه با کسی قهر باشیم و کدورتی باشه به دیدنش می رویم تا آشتی کنیم

  

 عمو نوروز

 شاد و پیروز اومده –نوروز اومده  عمو

د عمو نوروز یه عموی پیر ولی صبور است که عی

بهار را به زندگی می آورد، توی بهار سبزه ها رشد 

میکنند و گل ها شکوفه می دهند و اینها همه بخاطر 

 .عمو نوروز است

 حاجی فیروز

حاجی فیروز هر سال چهره خود را سیاه و لباس 

قرمز به رنگ عشق و شادی به تن کرده و به مچ 

بندد و یک کاله مخروطی شکل بر پایش زنگوله می

ها می گذارد، و پیش از عید نوروز در کوچهسر می

رقصد وآهنگ می خواند و فرا رسیدن عید را ندا می 

 .دهد
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 سیزده نوروز

این روزی که همه در دل طبیعت میگذرانند و هر جای شهرمون گر است از خانواه ها که با نماد آشتی با طبیعت به 

  .بیرون می آیند معموال به آن سیزده به در گفته می شود
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