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 هاي پرورشيبازيكالس 

 ي سوم، چهارم و پنجمهاپايه
ها را شنيده باشيد؛ مانند هايي را تجربه خواهيد كرد كه ممكن است فقط اسم آندر اين كالس بازي

توپ به سمت گروه.  ها را تجربه نكرده باشيد؛ مثل گريز بايا ممكن است هرگز آن گير.تور ماهي

چه شويد، بسيار متفاوت خواهد بود با آنچه در اين كالس با آن آشنا ميآن خالصه و در يك كالم:

 كنيد.كه تصوّر مي
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 ديواريروزنامهكالس 

 ي سومپايه

اينجا همه با همه چيز كار دارند! چون كارشان خبررساني است و بايد از اتّفاقات مختلف داخل و    

ديواري ما ديواري جذّاب طراحي كنند. روزنامهدرسه خبر داشته باشند تا بتوانند يك روزنامهخارج م

 سليقه نياز دارد.ذوق و خوشبه چند متخصّص پيگير، خوش
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 بازيساخت اسبابكالس 

 ي سومپايه

ازي دست و اي و به هر شكلي بايد ذهن را به كار انداخت و  يك بنبايد بيكار نشست! با هر وسيله   

هايي كه قرار است در اين كالس ساخته شود خاطرات بازيپا كرد! شايد بزرگترهاي ما با اسباب

ها را در انگيز را در اين كالس بسازيم و آنزيادي داشته باشند. پس خوب است وسايل بازي هيجان

 سرگرم كردن خود و ديگران به كار گيريم.
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 نقّاشي روي پارچهكالس 

 مي سوپايه

هاي خود را جمع كنيد تا در يك كارِ واهيم يك نقّاشي بزرگ بكشيم. آماده باشيد. ايدهخمي   

گروهي بزرگ و با همكاري ديگر دوستانتان بتوانيد يك نقّاشي بزرگ رسم كنيد. رسم هر قسمت از 

رسم ها يك نقّاشي بزرگ اين نقّاشي به عهده يكي از شماست. با كنار هم قرار گرفتن اين طرح

 كنيد.مي
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 هاي فرديمهارتكالس 

 ي چهارمپايه

هاي خودتان را وقتي اين كالس را گذرانديد، همه از شما انتظار دارند كه بتوانيد برخي از كار

انجام دهيد. مثالً اگر خواستيد دو شاخه را تعمير كنيد، ديگر منتظر ديگران نباشيد يا اگر خواستيد 

ودتان دست به كار شويد؛ و بين همه اين كارها، اگر هم دستتان هايتان را واكس بزنيد، خكفش

 زخم شد، خودتان آن را پانسمان كنيد.
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 كار با مقوّاكالس 

 ي چهارمپايه

هاي متنوع خواهيد ها و طرحدر اين كالس با ورود به دنياي مقواي ايفلوت،  شروع به ساختن شكل

 خواهيد بسازيد.تواند هرچه ميي ايفلوت دارد، ميهاي جالبي كه مقوانمود. با استفاده از ويژگي
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 هواپيماسازيكالس 

 ي چهارمپايه

در ابتدا متوجّه خواهيد شد كه آرزوي پرواز از كجا در ذهن انسان جاي گرفت و چگونه به 

آموزيد و سپس به ساخت ي پرواز را مياين آرزوي خود رسيد، پس از آن قوانين ساده

 .هواپيما خواهيد پرداخت

 ي پرواز باشيد.ها را ببنديد و صندلي ها را به حالت اوّليه در آورده و آمادهكمربند
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 1اليي تخته سهكالس 

 ي پنجمپايه

اليي پياده كرده و سپس ها را روي تخته سهشود. سپس طرحده ميهايي به شما دادر ابتدا طرح

اليي قطعات تخته سه هاي بريده شده آماده گرديد،كنيد. بعد از اينكه طرحها ميشروع به برش آن

 چسبانيد.را  به يكديگر مي
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 نقّاشي روي بومكالس 

 ي پنجمپايه

رويد. وسپس سريع به سراغ تابلوي اوّل ميدهيد ها افزايش مياوّل شناختتان را نسبت به رنگ

اين گوي و اين ميدان؛ ببينيم چه بر روي بوم رسم خواهيد كرد. فقط يادتان باشد كه حتماً 

 تان به كار بگيريد.خلّاقيّت را در نقّاشي
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 سازيكتيبهكالس 

 ي پنجمپايه

داد، در اين كالالس  توان با آن انجام خواهيد بدانيد سفال چيست و چه كارهايي مياگر مي

گل را ياد گرفتيالد و  هاي درست ورز دادن روش كه پس از آن كامالً متوجه آن خواهيد شد.

ي گلي خواهيد ساخت و با نقش برجسته كردن آن، مهارت كتيبهحسابي تمرين كرديد، چند 

  دهيد.خود را افزايش مي
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 :نكات اجرايي

هاي زوج و به مدّت روز 28/5/1398تا دوشنبه  10/4/1398از روز دوشنبه اردو  .1

 جلسه برگزار خواهد شد. 21

 خواهد بود. 13تا  7:45ها از ساعت اجراي برنامه .2

اه شهيد باهنر الم( در اردوگپنجم و چهار، سومهاي هالايال)پ مكالان بالرگالزاري اردو .3

 خواهد بود.

نمايند، مستقيماً از هاي مدرسه استفاده ميسكه از سروي يآمالوزانوآمد دانشرفت .4

 .اردوگاه صورت خواهدگرفت مدرسه يا منزل به

اند، در صورت تمايل كردهكه از سرويس مدرسه استفاده نميي آمالوزاندانش .5

صبح در مدرسه حاضر باشند تا با سرويس به   7:00توانند در روزهاي اردو ساعتمي

همان روز نيز براي بازگشت به  13:30ساعتوداً حدمحلِّ اردوگاه منتقل شوند و 

 منزل در مدرسه آماده خواهند بود.

آموزان جهت اعزام به اردوگاه و تعيين وضعيّت سرويس و چگونگی دانش یيهتوجّه: کلّ .6

در محل ّ مدرسه حضور  10/4/98شنبه دو صبح روز 00:7رفت وآمد، بايد رأس ساعت 

 داشته باشند.
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 :نكات انضباطي

 حتماًاردو شركت نمايد  يآموز نمي تواند در برنامهانچه به دليل بيماري و... دانشچن .7

 روز دفتر مدرسه را مطلع فرماييد. همان صبح 45:8از ساعت  پيش

 باشد.مي  صبح 45:7از ساعت ورود  زمان محاسبه تأخير .8

مان روز به در ه ،تواند از استخر استفاده كندآموز بنا بر دليل موجّهي نمياگر دانش .9

 لع فرماييد.لين اردو را مطّؤوصورت مكتوب مس

آموزان بايد به همراه داشته باشند عبارتند از: ساک، لباس ورزشي، وسايلي كه دانش .10

 (جهت گذاشتن مايو بعد از استخر)پالستيكي  يدمپايي، مايو، حوله وكيسه

 آموزان با لباس رسمي خواهد بود.ورود و خروج دانش .11

 منع فرمايند. يشود عزيزانمان را از آوردن وسايل اضافحترم تقاضا مياز اولياي م .12

شنبه و يكروزهای  حتماً و فقط و... العات در مورد اردو،جهت دريافت هرگونه اطّ .13

 تماس بگيريد.دفتر مدرسه با  یدر ساعات ادار و  شنبهسه

  88046939 ،  88030051تلفن هاي تماس:  .14
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 :اههاي درون صبحگفعّاليّت

 آموزانقرآن: قرائت قرآن توسّط دانش .1

 و انفرادي يمسابقه: مسابقات شاد به صورت گروه .2

 سرود: اجراي سرود متناسب با ايّام .3

 و مراسم اختتاميه هاي خاص متناسب با ايّام مربوطمراسم: اجراي برنامه .4

 هاي جنبي:فعّاليّت

 آموزي دانشيِهاي هميارگروهتشكيل  .1

 س به صورت روزانههاي كالتشويق برترين .2

 نماي امتيازي:ركا

هاي تابستاني به بخش آموز در فعّاليّتي محاسبه امتيازات هر دانشبراي اطّالع از نحوه

مهارتي  هاي عملي فعّاليّت بخش پرورشي  كارنماي امتيازي  هانامهآئين

 در سايت مدرسه مراجعه بفرماييد. اردوي تابستاني 
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 آموزان رعايت كنند:نشنكاتي كه بايد دا

 آمالالالالوز عزيالالالالز، در طالالالالول زمالالالالان اردو، انتظالالالالارات مالالالالا هماننالالالالد انتظالالالالارات    دانالالالالش

 سال تحصيلي است مثل:

 موي كوتاه و مرتّبداشتن هاي مناسب و پوشيدن لباس .1

 استفاده از لباس ورزشي در طول زمان اردو .2

 و سرويس در محيط اردوو نظم و انضباط رعايت نظافت  .3

 تمامي وسايل همراه خودداشتن اسم بر روي  .4

 همراه نداشتن لوازم اضافي .5

 همراه داشتن وسايل مربوط به اردو .6



 ]اردوي دبستان[ دبستان روزبه

 
 

 

 

 

 مپنج مچهار مسو عنوان / پايه

    شنا

    هاي پرورشيبازي

    ي ديواريروزنامه

    بازياسبابساخت

    پارچهنقّاشي روي

    هاي فرديمهارت

    مقوّا كار با

    هواپيما سازي

    1اليي تخته سه

    نقّاشي روي بوم

    كتيبه سازي



 ]اردوي دبستان[ دبستان روزبه

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1397-98 تحصيلي سال


