
 

 چو بوی خوش آشنایی !سالمی
 رب آن رمدم دیده روشنایی

 ساقیا آدمن عید مبارک بادت!
موارد  سال نودر آستانه  و قدردانی از زحمات! آرزوی سالمتیسالم، با  گرانقدر؛والدین 

رسانیم، باشد که با توجهات صمیمانه شما، فرزندمان همچنان در زیر را به اطالع می

 مسیر پیشرفت تحصیلی کوشا باشد.

 های قابل توجه:نکته

  در خدمت شما خواهد  1400فروردین بعد از تعطیالت نوروز در نیمه دوم مدرسه

 بود.
 اند تا فرزندمان آموزگاران برای روزهای تعطیل درصدد ارائه تکالیف سنگینی نبوده

انگیزی های خالق و شوقبا آرامش، نفسی تازه کند. دستورالعمل زیر شامل تمرین

آموزان در برنامه مرور درسی بعد از تعطیالت نوروز در نقش باشد که دانشمی

معلم برای دوستان خود در کالس اجرا خواهند نمود. لذا استدعا دارد نسبت به 

 انجام آن مانند همیشه یار و یاور مدرسه باشید.
 توانند بر حسب عالیق خود یک یا چند الزم به ذکر است که فرزندان عزیزمان می

 فعالیت از محورهای زیر را انتخاب کرده و انجام دهند.
)عکاسی، نقاشی، کاردستی، فیلم کوتاه در زمینه نوروز و آداب های هنری: فعالیت -1

 و رسوم آن در ایران و دیگر کشورهای جهان
نویسی، خوانی، خالصهگویی، داستاننویسی، داستانهای ادبی: )داستانفعالیت -2

 های کهن، صداگذاری روی فیلم و انیمیشن(بازنویسی متون و حکایت

 99 اسفند



 

های ساده، طراحی، ساخت و ساز و نجام آزمایشو علمی: )ا های پژوهشیفعالیت -3

 اند(هایی که آموزگاران تعیین کردههای آموزشی و انجام پروژهانجام بازی
 )نوروز و مهارت زندگی(های زندگی های مهارتهای نوروزی با اتکا بر آموزهطراحی کتاب -4

 توجه:

 کتاب ارائه شود.تواند در قالب فیلم، پادکست و طراحی ها میانجام فعالیت 

  خط زیبای دست ازهای نوشتاری بهتر است به جای تایپ، انجام فعالیتبرای

 خود استفاده کنید.
 های خود به های زندگی را در ایام نوروز فراموش نکنید، از آموزهکاربرد مهارت

 درستی استفاده کنید.
 ری شما را تهدید ترها انجام دهید تا خطها را حتماً با حضور یکی از بزرگآزمایش

 نکند.
 های شما ها لباس مناسب )فرم مدرسه( را بپوشید تا فیلمسازی فیلمهنگام آماده

 قابل ارائه در فضای مجازی باشد.
 .برای تمامی آثار ارسالی امتیاز خاصی در نظر گرفته شده است 
  .(های دیگر)کالس خودتان یا کالسآثار شما حتماً در کالس درس ارائه خواهد شد 
 های زیر ارزیابی خواهد شد:آثار شما با شاخص 

 های تعیین شده توسط آموزگارانارسال به موقع مطابق با تاریخ 
 هاتزئین، زیباسازی و زیبانویسی در طراحی کتاب 
 هاصدا و تصویر با کیفیت در ارائه فیلم 
 تسلط کافی به محتوا در هنگام ارائه 


