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فعالیت دوم: تو چه فیلیم دوست داری؟
لــوازم مــورد نیــاز: دفرتچــه مخصــوص، مــداد یــا خــودکار، 

مــداد رنــی.
قدم اول:

            یــک لیســت پیشــنهادی از فیلم هــای مــورد عالقه تــان کــه بــرای بچه هــا مناســب اســت، تهیــه کنیــد و آن را جایــی 
کــه دانش آمــوزان می تواننــد ببیننــد، نصــب کنیــد. ایــن لیســت بهتــر اســت بیــن پنــج تــا ده فیلــم باشــد و حتمــاً نــام 
نویســنده و کارگــردان فیلــم را ذکــر کنیــد. توجــه شــما بــه پدیدآورنــدگان یــک فیلــم، دانش آمــوزان را نیــز نســبت بــه 
ایــن مســأله حســاس می کنــد. از دانش آمــوزان بخواهیــد کــه هــر کــدام، پنــج فیلــم مــورد عالقه شــان را کــه مناســب 
ســن آن هــا اســت، در همــان دفترچــه مخصــوص یادداشــت کننــد و بــرای شــما بیاورنــد. از آن هــا بخواهیــد کــه حتمــاً 
نــام نویســنده و کارگــردان فیلــم را نیــز بنویســند. لیســت فیلم هــای بچه هــا را بــا دقــت مشــاهده کنیــد و اگــر فیلمــی 
ــه  ــاره ب ــان را در این ب ــل خودت ــد و دالی ــو کنی ــا او گفتگ ــاً ب ــد، حتم ــخیص دادی ــوز تش ــن دانش آم ــا س ــب ب را نامتناس

دانش آمــوز بگوییــد و در نهایــت، بــا نظــر دانش آمــوز، فیلــم دیگــری را جایگزیــن کنیــد. 
            لیست فیلم های پیشنهادی نگارنده:

            1- خانه دوست کجاست؛ نویسنده و کارگردان: عباس کیارستمی.
            2- دونده؛ نویسندگان: امیر نادری، بهروز غریب پور، کارگردان: امیر نادری.

            3- بچه های آسمان؛ نویسنده و کارگردان: مجید مجیدی.
            4- کیسه برنج؛ نویسنده و کارگردان: محمدعلی طالبی.

            5- بادکنک سفید؛ نویسنده: عباس کیارستمی، کارگردان: جعفر پناهی.
            6- خواهران غریب؛ نویسندگان: کیومرث پوراحمد، اصغر عبداللهی، کارگردان: کیومرث پور احمد.

            7- الک پشــت ها هــم پــرواز می کننــد؛ نویســندگان: بهمــن قبــادی، محمدرضــا کاتــب، ســپیده شــاملو، کارگــردان: 
ــن قبادی. بهم

            8- قوش؛ نویسندگان: کن لوچ، تونی گارنت، بری هاینز، کارگردان: کن لوچ.
            9- چهارصد ضربه، نویسندگان: فرانسوا تروفو، مارسل موسی، کارگردان: فرانسوا تروفو.

            10- مری پاپینز، نویسندگان: بیل والش، دان دگرادی، کارگردان: رابرت استیونسون.
            در ایــن لیســت کوتــاه، فیلم هــای کوتــاه و انیمیشــن کنــار گذاشــته شــده و فیلم هــای ســینمایی ای در نظــر گرفتــه 
شــده اســت کــه اگرچــه بعــد از گذشــت زمــان همچنــان جــذاب و ســرگرم  کننده انــد، امــا ســاخته شــده در ســال های 

زندگــی دانش آمــوزان امــروز نیســتند.

 قدم دوم:
            حــاال نوبــت معرفــی فیلــم مــورد عالقــه شماســت. ســر کالس پوســتر فیلم هــای مورد عالقه تــان را بــه دانش آموزان 
نشــان دهیــد. ســعی کنیــد پوســترها از نظــر بصــری بــا یکدیگــر متفــاوت باشــند تــا بچه هــا بــا شــکل های گوناگــون 

پوســتر مواجــه شــوند. کمــی بعدتــر کــه بــه ویژگی هــای پوســتر می پردازیــم، ایــن مســأله روشــن تر می شــود.
            بــرای نشــان دادن پوســترها، بــا توجــه بــه امکاناتتــان ایــن فرصــت را فراهــم کنیــد. می توانیــد فقــط در تلفــن 
ــر کالس  ــه س ــود ب ــا خ ــد و ب ــت بگیری ــترها را پرین ــی پوس ــا حت ــد ی ــان دهی ــا نش ــه بچه ه ــترها را ب ــان پوس همراهت
ــتر آن  ــط پوس ــد فق ــد، می توانی ــی کنی ــتری معرف ــل بیش ــا تفصی ــا را ب ــی از فیلم ه ــت یک ــرار اس ــه ق ــا ک ــد. از آنج بیاوری

ــد.  ــر کالس بیاوری ــد و س ــه کنی ــم را تهی فیل
• ابتــدا از بچه هــا بپرســید، کاغــذی کــه دســت شماســت، چیســت؟ بگذاریــد بچه هــا بــه شــما بگوینــد کــه پوســتر یکــی 
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از فیلم هــای محبوبتــان را در دســت داریــد. از آن هــا بخواهیــد، بگوینــد از کجــا فهمیده انــد کــه ایــن یــک پوســتر اســت 
و ویژگی هــای یــک پوســتر چیســت؟

ویژیگ های پوسرت:
ــخصیت های  ــا ش ــم ی ــود فیل ــی از خ ــد عکس ــر می توان ــن تصوی ــد. ای ــانمان می ده ــم را نش ــذاب از فیل ــری ج 1- تصوی
اصلــی فیلــم و یــا نقاشــی و تصویــری کالژه شــده از تصاویــر مختلــف باشــد. ایــن تصاویــر، ممکن اســت بــه بخش های 

مختلفــی از داســتان فیلــم اشــاره کننــد.
ــنده و  ــامل نویس ــتر ش ــل بیش ــن عوام ــت. ای ــده اس ــته ش ــم روی آن نوش ــک فیل ــی ی ــل اصل ــم و عوام ــم فیل 2- اس

هســتند. تدوین گــر  و  فیلمبــردار  تهیه کننــده،  اصلــی،  بازیگــران  کارگــردان، 
ــده  ــد نماین ــاه می توان ــح کوت ــن توضی ــد. ای ــده باش ــم روی آن آم ــاره فیل ــاه درب ــح کوت ــک توضی ــت ی ــن اس 3- ممک

ــت. ــه اس ــم گفت ــاره فیل ــدی درب ــه منتق ــد ک ــه ای باش ــا جمل ــم ی ــتان فیل داس
4- اگــر فیلــم جایــزه ای بــرده و یــا در جشــنواره مهمــی شــرکت کــرده باشــد، لوگــوی جشــنواره نیــز روی پوســتر دیــده 

می شــود.
سپس از دانش آموزان بپرسید، به نظر آن ها پوستر یک فیلم به چه کاری می آید؟• 

ایــن ســؤال، آن هــا را متوجــه ُبعــد تجــاری و تبلیغاتــی ســینما می کنــد. پوســتر یــک فیلــم باعــث می شــود مــا جــذب 
ــم  ــری و اس ــای تصوی ــاس ویژگی ه ــم براس ــن، می توانی ــم. همچنی ــاب کنی ــدن انتخ ــرای دی ــویم و آن را ب ــم ش ــک فیل ی
ً از آن کارگــردان یــا نویســنده، فیلمــی مــورد  آن حــدس بزنیــم کــه ایــن فیلــم چــه فضــا و موضوعــی دارنــد. اگــر قبــال
عالقــه خــود دیــده باشــیم، حتمــاً فیلــم جدیــدش را هــم می بینیــم. ممکــن اســت عکــس بازیگــر مــورد عالقه مــان را 
روی پوســتر ببینیــم و ســراغ آن فیلــم برویــم. اگــر لوگــوی جشــنواره مهمــی روی پوســتر باشــد، بــا خودمــان می گوییــم 
ً فیلــم خوبــی اســت کــه برنــده جایــزه شــده اســت. در یــک کالم، می تــوان گفــت کــه پوســتر، مــا را بــه دیــدن آن  احتمــاال
فیلــم دعــوت می کنــد و نقــش مهمــی در تبلیغــات یــک فیلــم دارد. همچنیــن، می توانیــد بــه مقایســه میــان پوســتر و 

جلــد یــک کتــاب بپردازیــد و ایــن ایــده را بــرای دانش آمــوزان روشــن تر کنیــد.
با در دست داشتن پوستر فیلم مورد عالقه تان، به معرفی فیلم بپردازید.• 

ــی  ــی کوتاه ــد. معرف ــوزان بگویی ــه دانش آم ــش را ب ــنده و کارگردان ــن نویس ــم و همچنی ــام فیل ــدا ن ــی، ابت ــرای معرف ب
ــده  ــاره تهیه کنن ــی درب ــه توضیح ــر ک ــه بهت ــد. چ ــر باش ــا مؤث ــتر بچه ه ــاط بیش ــراری ارتب ــد در برق ــردان می توان از کارگ
فیلــم نیــز بدهیــد. تهیه کننــده کــه بــه تهیــه ســرمایه و فراهــم کــردن لــوازم تولیــد فیلــم می پــردازد، نقشــی اساســی 

در تولیــد یــک فیلــم دارد. ســپس بــه معرفــی بازیگــران اصلــی فیلــم بپردازیــد. 
در قــدم بعــدی، خالصــه ای از نیمــه ابتدایــی داســتان فیلــم را بــرای بچه هــا بگوییــد. تنهــا بــه اتفاقــات اصلــی اشــاره 
کنیــد و داســتان را تنهــا تــا نقطــه عطــف اول تعریــف کنیــد. بــه بچه هــا توضیــح دهیــد کــه در معرفــی داســتان یــک 
فیلــم، مــا قصــد داریــم افــراد را بــه دیــدن فیلــم جــذب کنیــم و بــرای همیــن، کســانی کــه در مجــالت و شــبکه ها بــه 
معرفــی یــک فیلــم می پردازنــد،  نــه تنهــا همــه داســتان فیلــم را تعریــف نمی کننــد، بلکــه آن را در نقطــه ای حســاس 

ــد. ــان می  برن ــه پای ــز ب و چالش برانگی
در ادامــه، می توانیــد بــه جذابیت هایــی کــه ایــن فیلــم بــرای شــما دارد، بپردازیــد یــا دربــاره مفاهیــم مهمــی کــه در 
طــول فیلــم ارائــه شــده و احساســاتی کــه در شــما برانگیختــه، توضیــح مختصــری بدهیــد. همچنیــن، می توانیــد بــه 

بیــان نکاتــی دربــاره حواشــی ســاخت و پخــش فیلــم بپردازیــد. 
ــه •  ــان را ب ــای لیست ش ــی از فیلم ه ــد یک ــا بخواهی ــد و از آن ه ــرار دهی ــره ق ــی 5 نف ــه ال ــای س ــا را در گروه ه بچه ه

همیــن ترتیبــی کــه شــما معرفــی کردیــد، بــه دوستانشــان معرفــی کننــد. مــی توانیــد روی تختــه مراحــل معرفــی 
فیلــم را خالصــه وار بنویســید. 

4



اطالعات تماس:
@baztabschool
@baztabschool

info@baztabschool.ir :ایمیل
baztabschool.ir :وبسایت

1- اسم فیلم و معرفی عوامل فیلم،
2- بیان خالصه داستان فیلم برای جذب شدن بیننده،

3- جذابیت ها و مفاهیم مهم فیلم از دید شما،
4- اخبار و اطالعات جالب فیلم.

قدم سوم:
از دانش آمــوزان بخواهیــد، یکــی از فیلم هــای مــورد عالقه شــان را انتخــاب کننــد و برایــش یــک پوســتر طراحــی کننــد. 
بــه آن هــا بگوییــد کــه مثــل یــک بــازی، ســراغ پوســتر رســمی فیلمــی کــه انتخــاب کرده انــد، نرونــد و بعــد از طراحــی 
پوســتر بــا توجــه بــه ســلیقه و نظــر شــخصی خودشــان، پوســتر فیلــم را ببیننــد و آن را بــا پوســتر خــود مقایســه کننــد.

آن هــا را در انتخــاب وســایل و لــوازم مــورد نیــاز بــرای طراحــی پوســتر آزاد بگذاریــد. می تواننــد روی کاغــذ یــا هر ســطح 
دیگــری پوسترشــان را آمــاده کننــد. حتــی می تواننــد در کامپیوتــر و بــا کمــک برنامه هــای مختلفــی کــه می شناســند، 
ــا از  ــد ی ــرار کنن ــتری برق ــاط بیش ــی، ارتب ــا نقاش ــوزان ب ــی دانش آم ــت بعض ــن اس ــد. ممک ــی کنن ــود را طراح ــتر خ پوس
عکــس و حتــی کــوالژ بــرای طراحــی بهــره بگیرنــد. انتخــاب وســایل و لــوازم بازیافتــی و طراحــی پوســتری متفــاوت بــا 

پوســترهای رســمی معمــول نیــز ایــده جالبــی اســت. 
ویژگی هــای پوســتر را حتمــا بــه بچه هــا یــادآوری کنیــد. می توانیــد آن هــا را همان طــور کــه پیشــتر گفتیــم، پــای تختــه 

بنویســید و بچه هــا نیــز در دفترچــه مخصوصشــان یادداشــت کننــد.
ــش  ــه نمای ــه ب ــرای دو هفت ــبانید و ب ــه بچس ــروی مدرس ــا در راه ــری در کالس ی ــک گال ــل ی ــا را مث ــترهای بچه ه پوس
ــن  ــد و از ای ــوت کنن ــود دع ــترهای خ ــری پوس ــه گال ــه را ب ــر در مدرس ــراد حاض ــد اف ــوزان می توانن ــد. دانش آم بگذاری

ــد. ــی کنن ــتری معرف ــراد بیش ــه اف ــان را ب ــای محبوبش ــق، فیلم ه طری
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