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 خوانیشاهنامهكالس 
 لقاسمابوا حکیم های فارسی زبان است که توسط یکی از بزرگترین ومشهورترین کتاب شاهنامه،

 یتشخص بادانش آموزان عزیز  شما است بیت هزار یک و شصت شامل و نوشته شده است فردوسی

 .شوید می آشنا کتاب این در زیادی ای اسطوره موجودات و ای افسانه های

 زال، ام،س نریمان، سیاوش، سیندخت، آرش، اسفندیار، تهمینه، سهراب، رستم، مانند هایی شخصیت

 !دیگر بسیاری و طوس ضحاک، فرانک، گیو، بیژن،

 شناسیم.م میهبا  پس ما در این کالس به کمک شما عزیزان تعدادی از این اسطوره ها و قهرمانان را
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  (Paint ) رایانهكالس 

   

وسط تد که ها و پروژه هایی روبرو هستیدر این کالس شما دانش آموزان عالوه بر آموزش با چالش

 به خوبی یت رامعلم عزیزتان برای شما برگزار می شود پس سعی کنید با دقت و تمرکز باال این فعال

 انجام دهید...
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 ی نمایش عروسک چشمكالس 
 آموزان.دانششما های هنری بی است برای ابراز احساسات و ارائه توانمدیکالس نمایش فرصت مناس

 شود.ه میو اعتماد به نفس پرداختهای ایفای نقش، بیان کالمی، انتقال حس کسب مهارت به در این

می  ساده لیقه و ابزارهای خیلیشما عزیزان به کمک معلم در ابتدا عروسک مورد نظر خود را با س

 سازید سپس به اجرای نمایش عروسکی به صورت فردی و گروهی می پردازید.
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 بسازیم  باهم /تكاردستی و خالقیكالس 
 ما یهمه وزمرهر زندگی در که قیمتی ارزان وسایل و ابزارها از هاستفادقرار است  با بار اینعزیزان 

 .یمکن خلق را زیبایی هنری آثار و خالقانه کاردستی انواع شوند،می یافت

ایلی ت وسشما  در این درس به کمک انواع وسایل ساده و در دسترس و با کمک معلم خود ایده ساخ

 شوید. اید می پردازید و کم کم تبدیل به یک مخترع کوچک میکه در زندگی به کمک شما می
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 كار با مقوّاكالس 

 ي چهارمپایه

واهید های متنوع خها و طرحمقوای ایفلوت،  شروع به ساختن شکل در این کالس با ورود به دنیای

 سازید.خواهید بتواند هرچه میهای جالبی که مقوای ایفلوت دارد، مینمود. با استفاده از ویژگی

 ا به تاتكالس 
 قتد و هنر به آن ي پیشرفته مراحل كه است هنري كاغذ، كردن تا يوسیله به اشیا ساختن

 و ارندند احتیاج كاغذ جز به اي وسیله هیچ به ها كاردستی این. دارد احتیاج زیاد بسیار

ارند از دانواع مختلفی  كاغذي هاي كاردستی. است آموزدانش دستان الزم ابزار تنها درواقع

ختلف واع مها و... عالوه بر این انجمله ساخت حیوانات، انواع هواپیما، فرفره، انواع میوه

 .پردازیمها میساخت وجود دارد كه در این درس به تک تک آنكاغذ براي 

 شود.**این درس در ترم دوم جایگزین درس كاردستی و خالقیت می
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 تئاتر اشیا كالس 
وسیله هبتوضیحات و پخش کلیپ آموزشی در مورد بازیگری و نمایش در ابتدا معلم پس از بیان 

رادی ش انفخواهد که به جای اشیاءانتخابی خود نمایاشیاء موجود در خانه، از دانش آموزان می

 اجرا کنند.

مل با ، تعاآموزاندانشهای بازیهدف ما در این کار، استفاده از اشیاء روزمره و به ویژه اسباب

توانند با را تشویق کنیم که می آموزاندانشای متداول بود تا ترکیب آن با قصهوها آن

 .نمایش اجرا کنندد در خانه و وسایل موجوهای خود بازیاسباب
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 نمایش رادیویی كالس 
ب، یان مطلوه بآموزان با ساختار این نوع نمایش از قبیل نحدر نمایش رادیویی در ابتدا دانش

 وسطا با هم که تهای رادیویی، صداگذاری در نمایش و ترکیب چند صدانواع نمایشنامه

 شوند.معلم توضیحات آن داده می شود آشنا می

اری یکند و با و در ادامه کالس، معلم دانش آموزان را به گروه های چند نفره تقسیم می

 گذارندکنند و به نمایش میهمدیگر یک نمایشنامه را با مشارکت هم تمرین می
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 زبان كالس 
ای رنامهآموزان همراه با بدر کالس زبان در ترم تابستان ترم جدیدی شروع نمی شود و دانش

 پردازند. اند میمتفاوت و سرگرم کننده به تکمیل سطح زبانی که در ترم قبل گذرانده

ده هیه شدی مختص این ترم تآموز کتاب و سیباشد و برای هر دانشاین برنامه ویژه امسال می

 گیرد. است که در اختیار عزیزان قرار می

لذت  موزشی هست و هم دارای سرگرمی و تفریحی است و مطمئنا از این کالساین کالس هم آ

 خواهید برد.
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 : کالس های تفریحی حضوری در روزهای یکشنبه و سه شنبه -1

 د.شامل بازی فوتبال و بسکتبال و گل کوچک و دوز و دارت و حلقه و فوتبال دستی می باش

 پذیرد که پس ازبا توجه به شرایط و محدودیت های  کرونا با حداقل دانش آموزان صورت می 

ن تعیی ثبت نام و اعالم آمادگی در سایت مدرسه افراد گروه بندی می شوند و هر گروه در روز

 شده به مدرسه مراجعه می کنند.

شرایط الزم جهت  محل برگزاری فعالیت های تفریحی در حیاط مدرسه دبستان می باشد و

 پیشگیری از کرونا توسط مربیان عزیز به جد نظارت و رعایت می شود.

  کالس های آموزش ورزشی بامداد : -2

ها همانند سال های قبل برنامه ریزی شده است که شامل آموزش سه ورزش این فعالیت

ه توج د که باباشد که توسط مربیان ورزشی انجام می گیرفوتسال، بسکتبال و تنیس روی میز می

 توانند در هر کالس ثبت نام کنند. محل برگزاری اینبه شرایط موجود تعداد محدودی می

تی کالس ها در مجموعه ورزشی بامداد می باشد که این مجموعه با رعایت کامل نکات بهداش

 آورند.اموزان به ارمغان میفضایی مفرح و آموزشی را برای دانش

 و نحوه پرداخت هزینه در سایت موسسه قرار می گیرد.ها ثبت نام در این کالس 

 1399-1400 تحصیلی سال


