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»بیرون« از دریچه ی خانه
زهرا نقشبند - معلم

مناسب برای پایه های هفتم و باالتر
#بیرون_از_دیوارهای_خانه

#بهار_با_بنفشه_ها
در روزهــای قرنطینــه پنجره هــا پیونــد مــا و دنیــای بیــرون 
ازخانــه بودنــد. هرکــدام از مــا شــاید زمــان  زیــادی را صــرف 
پیــدا کــردن دریچــه ای بــه ســوی خیابــان یــا طبیعــت 
کردیــم؛ جایــی کــه هــم فضــای امــن خانــه را در اختیــار 
جریــان  در  خانــه  بیــرون  آن چــه  هــم  و  باشــیم  داشــته 
ــه  ــل خان ــای داخ ــه از فض ــما چگون ــم. ش ــس کنی ــود را ح ب
بــا دنیــای بیــرون مرتبــط می شــوید؟ بالکــن؟ پاســیو؟ 
پشــت بام؟ پنجــره یــا...؟ چــه حســی از جهــان بیــرون 
از ایــن دریچه هــا دریافــت می کنیــد؟ بیــرون از دریچــه 

ــت؟ ــکلی اس ــه ش ــا چ ــما دقیق ــه  ش خان
-تصویــر دنیــای بیــرون را از دریچــه  خانــه خــود در زاویــه  دلخــواه خــود ثبــت کنیــد. بــرای ایــن کار می توانیــد بــا دوربیــن موبایــل یــا 
تبلــت یــا هــر دوربیــن دیگــری عکاســی کنیــد. یــا کمــی بیشــتر وقــت بگذاریــد و روی کاغــذ آن تصویــر را نقاشــی کنیــد و از آن عکــس 

بگیریــد.
-عکس های خود را در سایت upload.ir بارگذاری کنید و لینک آن را در گروه مجازی کالسی یا دوستانه  خود ارسال کنید.

ــک  ــرای ی ــت ب ــرار اس ــه ق ــگار ک ــید. ان ــاره آن بنویس ــطر درب ــد و دو س ــاب کنی ــتانتان را انتخ ــط دوس ــده توس ــر ثبت ش ــی از تصاوی -یک
ــید.  ــن« بنویس ــتاگرامی »کپش ــس اینس عک

-حــاال تصاویــر زیــادی از تجربــه  شــما از دنیــای بیــرون در دوران کرونــا بــه  دســت آمــده و شــما بــا نوشــتن دربــاره  تصاویــر هــم، بــه 
تجربــه  یکدیگــر نزدیــک شــده اید و خــود را جــای همدیگــر گذاشــته اید. بعــد از تعطیــالت می توانیــد یــک نمایشــگاه مجــازی از 

ــد: ــوت کنی ــدن آن دع ــه دی ــران را ب ــد و دیگ ــزار کنی ــر برگ ــنهادی زی ــای پیش ــی از پلتفرم ه ــته ها در یک ــا و نوش عکس ه
Google sites

Virgool.io
Blogfa.com

اطالعات تماس:
@baztabschool
@baztabschool

ایمیل:
info@baztabschool.ir

baztabschool.ir :وبسایت

http://upload.ir
http://Google.com
http://Google.com
http://Virgool.io 
http://Virgool.io 
http://Blogfa.com 
http://Blogfa.com 
http://t.me/baztabschool
http://t.me/baztabschool
http://instagram.com/baztabschool
http://instagram.com/baztabschool
mailto:baztabschool%40info.ir?subject=
http://www.baztabschool.ir 
http://www.baztabschool.ir 

