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چند فعالیت برای استقبال از سال نو 
سیده سارا حسینی

]پایه های مناسب برای هر فعالیت، ذیل همان فعالیت نوشته شده است.[
#بهار_با_بنفشه_ها

هفتــه ی پایانــی اســفند را پشــت ســر می گذاریــم و بســیاری از معلم هــا مشــغول جمع بنــدی درس هــای گذشــته هســتند و یــا این کــه 
ــام  ــه  ع ــتر جنب ــته ایم، بیش ــن نوش ــه در پایی ــی ک ــد. فعالیت های ــاص داده ان ــان اختص ــا و سواالتش ــه بچه ه ــان کالس را ب ــتر زم بیش

ــته ایم:  ــا را نوش ــن هدف ه ــی از ای ــا برخ ــوند. این ج ــه ش ــه کار گرفت ــا ب ــه  کالس ه ــی در هم ــداف مختلف ــا اه ــد ب ــد و می توانن دارن

آشنایی با عید نوروز و سنت های باستانی آن 	 
به عنوان زنگ تفریح و برای رفع خستگی معلم و بچه ها 	 
بــه عنــوان مــاده  خــام بــرای انجــام ســایر فعالیت هــای درســی )مثــال می تــوان از فعالیــت دو در کالس انشــا و  در راســتای بــه کار 	 

گرفتــن حــواس پنجگانــه اســتفاده کــرد.(
تشویق بچه ها به تعامل با بزرگ ترها به ویژه والدین و پدربزرگ ها و مادربزرگ ها 	 

شــما می توانیــد بــا توجــه بــه زمانــی کــه داریــد و همین طــور  میــزان اســتقبال دانش آموزانتــان، همــه یــا چندتــا از فعالیت هــا را بــه 
انتخــاب خــود انجــام دهیــد. 

۱- خاطره ی عید:
مناسب برای پایه های اول تا ششم

ــیاری  ــد و بس ــان برون ــا و مادربزرگ هایش ــدار پدربزرگ ه ــه دی ــتند ب ــا نتوانس ــر کرون ــه خاط ــا ب ــی از بچه ه ــت، خیل ــه گذش ــالی ک در س
هــم از طریــق شــبکه های مجــازی بــا آن هــا در تمــاس بودنــد. از بچه هــا بخواهیــد کــه بــه پدربــزرگ و مادربزرگشــان زنــگ بزننــد و از 
آن هــا بخواهنــد کــه خاطــره  نوروزهــای گذشــته را بــرای ایشــان تعریــف کننــد. مثــال این کــه قدیم هــا، در زمــان کودکــی یــا نوجوانــی 
ــه  ــای االن چ ــا عیده ــان ب ــد آن زم ــد، عی ــن می گرفتن ــور جش ــوروز را چط ــود، ن ــه ب ــد چگون ــوای عی ــال و ه ــزرگ،  ح ــا مادرب ــزرگ ی پدرب
ــان  ــازه ی خودش ــا اج ــزرگ را ب ــزرگ و مادرب ــخ پدرب ــد پاس ــا می توانن ــل. بچه ه ــن قبی ــواالتی از ای ــباهت هایی دارد و س ــا و ش تفاوت ه

ــد.  ــدا در کالس بخوانن ــند و بع ــه بنویس ــا این ک ــد و ی ــط کنن ضب
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۲- تورق آلبوم خانوادگی 
مناسب برای پایه های هفتم تا دهم

دنبــال  بــه  چاپ شــده(  عکس هــای  چــه  و  دیجیتــال  عکس هــای  )چــه  خانوادگیشــان  آلبوم هــای  در  کــه  بخواهیــد  بچه هــا  از 
عکس هایــی بگردنــد کــه نشــانی از عیــد نــوروز و بهــار داشــته باشــد. از آن هــا بخواهیــد _بــا اجــازه از والدیــن و کســانی که در عکــس 
حضــور دارنــد_ عکــس را بــه کالس آنالیــن بیاورنــد و بــه بقیــه نشــان دهنــد. بچه هــا می تواننــد خاطــره  آن عکــس را توضیــح دهنــد 

ــد.  ــدا بخوانن ــند و بع ــا بنویس و ی
بخــش دوم ایــن فعالیــت، اســتفاده از حــواس پنجگانــه بــرای توصیــف 
تصاویــر اســت. ابتــدا از بچه هــا بخواهیــد کــه تمامــی عکس هایشــان را 
ــه  ــد ک ــا بگویی ــه آن ه ــد و ب ــان دهی ــی زم ــد. دقایق ــرار دهن ــروه کالس ق در گ
ــازی  ــه کالس مج ــد از تخت ــد. بع ــگاه کنن ــر ن ــای یکدیگ ــه عکس ه ــت ب ــه دق ب
اســتفاده کنیــد، از دانش آمــوزان ســوال های زیــر را بپرســید و جواب هــا را 
ــا  ــر از بچه ه ــی دو نف ــه یک ــن کار را ب ــئولیت ای ــا مس ــید )و ی ــه بنویس روی تخت

ــد(: ــول کنی مح
-چه صداهایی می شنوید؟

-چه چیزهایی می بینید؟
-چه بوهایی به مشامتان می خوَرد؟

-چه طعم  و مزه هایی در خاطرتان تداعی می شود؟  

۳- چیدن هفت سین 
مناسب برای پایه های چهارم به باال 

ــتی از  ــا، فهرس ــک بچه ه ــا کم ــل، ب ــه  قب ــد. از جلس ــح دهی ــزای آن توضی ــین و اج ــفره  هفت س ــوروز و س ــاره  ن ــا درب ــرای بچه ه ــل ب از قب
ــایل  ــه وس ــه تهی ــق ب ــوزی موف ــر دانش آم ــد. اگ ــه کنن ــا را تهی ــد آن ه ــان بگویی ــه دانش آموزانت ــد و ب ــه کنی ــین تهی ــین های هفت س س
هفت ســین نشــد، از او بخواهیــد کاردســتی اش را درســت کنــد و یــا نقاشــی بکشــد. حتــی می توانیــد کال قیــد هفت ســین بــا ســین های 
ــین ها از  ــدن هفت س ــد از آماده ش ــد. بع ــه کنن ــین تهی ــی هفت س ــام بازیافت ــا اجس ــه ب ــد ک ــا بخواهی ــال از بچه ه ــد و مث ــی را بزنی واقع

ــد.  ــتراک بگذارن ــه اش ــان ب ــا همکالسی هایش ــا را ب ــد و آن ه ــه کنن ــان تهی ــفره هفت سینش ــم از س ــس و فیل ــه عک ــد ک ــا بخواهی بچه ه
ــی  ــای طبیع ــازی آن در آب ه ــت و رهاس ــران نیس ــت ای ــی طبیع ــه بوم ــز گون ــی قرم ــه ماه ــد ک ــح دهی ــا توضی ــه بچه ه ــت: ب پی نوش
ــز در  ــی قرم ــه ماه ــد ک ــویق کنی ــا را تش ــود. آن ه ــان ش ــط میزب ــی محی ــای بوم ــرای گونه ه ــی ب ــکالت فراوان ــاد مش ــبب ایج ــد س می توان

هفت ســین نگذارنــد. 

۴- شعرخوانی گروهی 
مناسب برای پایه های اول تا ششم

ــورت  ــه در ص ــد ک ــا بخواهی ــی از بچه ه ــد از یک ــد. می توانی ــر کالس بخوانی ــا س ــا بچه ه ــد و ب ــاب کنی ــهور را انتخ ــوروزی مش ــای ن ترانه ه
ــم  ــان فیل ــد و از خودش ــه بخوانن ــه را جداگان ــدام تران ــه هرک ــد ک ــا بخواهی ــد از بچه ه ــن می توانی ــوازد. همچنی ــگ آن را بن ــکان، آهن ام
بگیرنــد و یــا صدایشــان را بفرســتند. ترانه هــای »چهارشنبه ســوری1« و »نــوروز تــو راهــه« از آلبــوم »چهارشنبه ســوری«  ثمیــن 

باغچه بــان می تواننــد انتخاب هــای مناســبی باشــند. 
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۵- ساخت انیمیشن
مناسب برای همه پایه ها 

اپلیکیشــن های زیــادی بــرای ســاخت انیمیشــن وجــود دارنــد. یکــی از ایــن اپلیکیشــن ها  2stop motion studio اســت. از بچه هــا 
بخواهیــد بــا اســتفاده از ایــن اپ، یــک ویدئــوی چنــد ثانیــه ای دربــاره  نــوروز بســازند. ایــن ویدئــو می توانــد حتــی براســاس خاطــره ای 

باشــد کــه بچه هــا در فعالیــت یــک و دو تعریــف کرده انــد. 

۶- نوشتن هاتسویومی3 
مناسب برای همه پایه ها 

هاتســویومی در زبــان ژاپنــی بــه معنــی اولیــن خــواب یــا رویــای ســال جدیــد اســت و ژاپنی هــا بــر ایــن باورنــد کــه اتفاق هــای ســال 
جدیــد، در آن پیش بینــی می شــود. از دانش آموزانتــان بخواهیــد کــه هاتســویومی بنویســند و آن  را در اولیــن جلســه  بعــد از 

ــد.  ــالت بخوانن تعطی

youtube.com/watch?v=X_M468S86HI&ab_channel=AnaMaríaGach 2
hatsuyume 3

اطالعات تماس:
@baztabschool
@baztabschool

ایمیل:
info@baztabschool.ir
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