
            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درس ه�ن د�ستان با عنوان جامع  ط�ح                                          

 خالق�ت آموز�ش  ه�ن تغی�ی  

 ١٤٠٠- ١٣٩٩سال تحص��  

 

 

ی    مخصوص م���ان دورە مشاورە ه�ن

 



م مدرسه   ر�است مح�ت

 م او اح�ت با سالم 

کودکان دار�د و با توجه به مسئولیئت که  توج�با توجه به حساس�ت و  تعا� برای ه�ن افتخارهدا�ت   که ح�ن

ا�ط سال تحص�� جد�د و وجود و�روس کرونا بچه ها در درس ه�ن به بندە دادە ا�د  ن �ش  و با در نظر گرفنت

ح ز�ر تقد�م حضور م�گردد   �ک ط�ح درسدر قالب  هعرو�کرد آموز�ش ه�ن کودکان این مجمو   . به �ش

توجه به اینکه مقطع د�ستان به عنوان مهم ت��ن مقطع تحص�� کودکان شناخته شدە و نقش مه� در با 

ی کودکان در آیندە و بخصوص در مقاطع باالتر به عهد دارد و نظر به اینکه ه�ن به عنوان ابزاری  روند �ادگ�ی

را  ١٤٠٠-١٣٩٩آموز�ش سال  برای تق��ت هوش و خالق�ت بچه ها به کار�ردە م�شود . در نظر دارم رو�کرد 

که در این خصوص برنامه ای منسجم و   گردد تلفیق آموز�ش به صورت حضوری و مجازی انجام  بر مبنای 

ح ز�ر تقد�م م�شود.  یب در�ــــغ شما امسال سا�   های  ام�د است باتوجه به حما�ت اصو� طرا� و به �ش

و بتوان�د با توجه به مشکل موجود در جامعه (وجود کرونا)   . اشته باش�م دمف�د و �س�ار شاد برای بچه ها 

   � شود . �ی آموزش به کودکان به درسئت  سم

 اهداف آموز�ش ه�ن برای سال تحص�� جدی  

  و خالق�ت جهت تغی�ی توجه به ه�ن به عنوان ابزاری برای ارتقا و مهارت آموزی در  -١

ی برای کودکان متناسب با سطح آموز�ش  -٢  و سن آنها توجه به تکن�ک های مهم ه�ن

 کودکان   یتوجه به خالق�ت و نو آوری در کارهای ه�ن  -٣
گ

 و ارتباط آن بازند�

 کودکان مجازی برای کمک به آموزش   ضایتوجه به ف -٤

ی خانوادە ها و جلب همکاری ب�ش�ت آنها  -٥  در دوران کرونا  باال بردن سطح آ�ا� ه�ن

 

 

 

 



 رشته های آموز�ش برای کودکان 

خاص در  باز�های    –  در خانه    نما�ش عروس�   –  در خانه    نما�ش خالق   – سفالگری    – کاردسئت    – نقا�ش  

 خانه  

ح برنامه ک� :   �ش

 آموزش به دو صورت 

 حضوری : به صورت گروههای چند نفری با رعا�ت نکات بهداشئت   -١

در قسمت حضوری س� م�شود کارهای انفرادی و تکن�ک های سادە و آموز�ش با بچه ها کار شود  

ی بتوانند به علم آموزی آنها   دازد که ضمن انجام کار ه�ن که ب�ش�ت به دروس و متابهای در� آنها ب�پ

ن کمک شود .   ن�ی

 صورت مجازی (تص��ری در شبکه های اجتما� ) به   -٢

   وا�ساپ و اینستا�رام )   –  (تلگرام �ش �س�ت انتقال آموز 

 پا�ه ششم    – پا�ه چهارم و پنجم    –پا�ه دوم و سوم    – دسته بندی آموز�ش مجازی : پا�ه اول  

 در هفته    ف�لم آموز�ش   ٦تعداد ف�لمهای آموز�ش در هر هفته برای گروە گروە �ک ف�لم و در مجموعه  

ن  آف�لم    ١٩٠و مجموعا با آموزشهای جانئب حدود    دق�قه    ١٥تا    ٥موز�ش بنی

 

 

ح کامل   ی دورە  �ک شدە  به صورت تفک �ش ی ارسال خواهد شد  در همه پا�ه ها برای م���ان ه�ن  مشاورە ه�ن

 فت خواهند کرد  ف�لم در�ا   ٦هر هفته  

 ت و اهداف  �ا ط�ح درس با تمام جزئ 

وع از اول شه��ور ماە    ٩٩�ش

 


