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   ؛ سال تحصیلی دبستان ؛           درس ؛ هنر                                                      پایه ؛ ششم ابتدایی                                                                                                                        

موضوع و عنوان  هدف کلی هر جلسه وسایل کمک آموزشی وش ارزش یابی پیش نهادیر فعالیت های تکلمیلی

 درس

 جلسه درس

ته
هف

 

اه
م

 

دانش آموزان یک نقاشی از روی گلدان خود را به 

 تصویر بکشند 

عملکرد و مشارکت دانش آموز 

 در انجام فعالیت 

روزنامه ، چسب ، مقوا ، 

 قیچی ، رنگ گواش

اغذ یا روزنامه شکل دانش آموزان بتوانند با ک

هایی بسازند و قوه ی تخیل و عالقه ی آنها 

 افزایش یابد

ساختن گلدان با کاغذ 

 یا روزنامه

 اول هنر

ول
ه ا

هفت
 

هر
ه م

ما
 

 

درمورد بدن انسان دست پا ، سر و دیگر قسمت های 

 بدن انسان بنویسند

انجام فعالیت های تکمیلی و 

مشاهده بر اساس عملکرد 

 دانش آموز

ا برگه نقاشی ، دفتر ی

 مداد رنگی

دانش آموزان با اعضای ظاهری بدن انسان 

بیشتر آشنا شده و بتوانند تصور مطلوبی از 

 بدن در ذهن داشته باشند

  نقاشی با مداد رنگی

 با موضوع انسان

 دوم هنر

بر اساس مشارکت و عملکرد  یک نقاشی از چند نوع گل مختلف بکشند

و انجام فعالیت  دانش آموز

 ای تکمیلی ه

مقوا های رنگی ، قیچی 

و چسب ، اسفنج و سیم 

 مفتولی

دانش آموزان بتوانند با دست ورزی خود گل 

ها و شکلهایی از گیاهان بسازند و عالقه آنها 

 به فعالیت در کالس افزایش یابد

 سوم هنر ساختن گل مقوایی

وم
ه د

هفت
 

در مورد مراسم سنتی  که به تصویر کشیده بنویسند و 

 ضیح دهندنو

بر اساس مشاهده عملکرد 

دانش آموز و انجام فعالیت 

 های تکمیلی

برگه نقاشی و مداد 

 رنگی

دانش آموزان درمورد مراسم های سنتی 

 اطالعاتی کسب کنند و با آنها آشنا شوند

  نقاشی با مداد رنگی

مراسمات با موضوع 

 سنتی

 چهارم هنر

ت و عملکرد بر اساس مشارک قاب عکسهایی را طراحی کنند

دانش آموز و انجام فعالیت 

 های تکمیلی

کارتن و کاغذ رنگی ، 

چسب و قیچی، نح 

کانوایی و طلق سفید و 

 وسایل تزیینی دلخواه

دانش آموزان بتوانند قاب عکس هایی برای 

عکس های خود با دست های خود بسازند و 

از آنها استفاده کنند و باعث افزایش عالقه و 

 تخیل آنها شود

 پنجم هنر ختن قاب عکسسا

وم
 س

ته
هف

 

بر اساس مشاهده عملکرد  درمورد وسیله به تصویر کشیده شده بنویسد

دانش آموز و انجام فعالیت 

 های تکمیلی

دفتر نقاشی و 

 مدادرنگی ، پاکن

دانش آموزان با دستگاه مورد نظر کاربردها و 

 نوع آن آشنا شوند

 نقاشی با مداد رنگی

وسیله یا با موضوع 

 تگاهدس

 ششم هنر

بر اساس مشارکت و عملکرد  کالژ های دیگری را بسازد

دانش آموز و انجام فعالیت 

 های تکمیلی

دور ریز پارچه های 

خیاطی و قیچی ، چسب 

 و مقوا

دانش آموزان بتوانند با پارچه های دور 

ریختنی نقاشی های متنوع و جالبی بسازند و 

 شود همچنین باعث افزایش عالقه آها به کار

 هفتم هنر کالژ پارچه

رم
ها

 چ
ته

هف
 

   

بر اساس مشاهده عملکرد  قهرمان خود را معرفی کند و درباره او بنویسد

دانش آموز و انجام فعالیت 

 های تکمیلی

دفتر نقاشی و مداد 

 رنگی و پاکن

دانش آموزان با قهرمان مورد نظر خود آشنا 

شده و آن را به سایر همکالسی های خود 

 ند و اطالهاتی از آن را کسب کنندمعرفی کن

 نقاشی با مداد رنگی

یک قهرمان با موضوع 

 ایرانی را بکشید

 هشتم هنر
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بر اساس مشارکت و عملکرد  کالژ دیگری را بسازد و به کالس ارائه کنند

دانش آموز و انجام فعالیت 

 های تکمیلی

روزنامه ، مجالت و 

پوستر ها ، چسب و 

مداد رنگی، قیچی و 

 a4 برگه

تقویت تخیل و قدرت ارائه ایده های جالب و 

 خوش حال کردن و خنداندن آنها

 نه ام هنر کالژ طنز انسان

جم
 پن

ته
هف

 

ن
آبا

ه 
ما

 

در مورد سیاره های منظومه شمسی بنویسد و آنها را 

 معرفی کند

بر اساس مشاهده عملکرد 

دانش آموز و انجام فعالیت 

 های تکمیلی

برگه نقاشی و مداد 

 رنگی 

دانش آموزان در ذهن خود تصوراتی از فضا 

را در ذهن خود ایجاد کنند و نسبت به فضا 

 عالقه و اطالعاتی کسب کنند

 نقاشی با مداد رنگی

سفر تخیلی با موضوع 

 به منظومه شمسی

 ده ام هنر

بر اساس مشارکت و عملکرد  در مورد تصویر تکمیل شده توضیح دهد

دانش آموز و انجام فعالیت 

 تکمیلیهای 

تصویری از مجالت و و 

روز نامه ها و چسب و 

 a4مداد رنگی و برگه 

تقویت استعداد رنگ آمیزی و قرار گرفتن 

. افزایش عالقه و سرگرم رنگ ها در کنار هم 

 کردن بچه ها

تکمیل تصویر با مداد 

 رنگی

 یازدهم هنر

شم
 ش

ته
هف

 

بر اساس مشاهده عملکرد  در مورد روز عاشورا بنویسد

آموز و انجام فعالیت  دانش

 های تکمیلی

برگه نقاشی و مداد 

 رنگی

دانش آموزان در مورد روز عاشورا و اتفاقات 

 آن روز اطالعاتی کسب کنند

 نقاشی با مداد رنگی

 روز عاشورابا موضوع 

 دوازدهم هنر

بر اساس مشارکت و عملکرد  در مورد شکل ساخته شده توضیح دهد و بنویسد

م فعالیت دانش آموز و انجا

 های تکمیلی

جعبه یا قوطی ، گواش 

و چسب و لوازم 

 تزیینی دلخواه

تقویت حس کار و انجام فعالیت به صورت 

 اختیاری و تقویت اعتماد به نفس آنها

شکل سازی با جعبه ها 

و قوطی های دور 

 ریختنی

 سیزدهم هنر

تم
هف

ه 
هفت

 

 

در مورد نقاشی خود توضیح دهد و از زبان نقاشی خود 

 یسدبنو

بر اساس مشاهده عملکرد 

دانش آموز و انجام فعالیت 

 های تکمیلی

برگه نقاشی و مداد 

 رنگی

در دانش آموزان قوه ی  تخیل تقویت شود و 

 آنها بتوانند محیط را به گونه دیگری ببینند

 نقاشی با مداد رنگی

جانبخشی به با موضوع 

 اشیا

 چهاردهم هنر

بر اساس مشارکت و عملکرد  ویسندخاطرات خود را در دفتر خاطرات بن

دانش آموز و انجام فعالیت 

 های تکمیلی

مقوا و پارچه ، کاغذ و 

منگنه ، روبان و مداد 

رنگی و وسایل تزیینی 

 دلخواه

دانش آموزان با دفتر خاطرات آشنا شوند و 

 نوشتن خاطرات را یا بگیرند

 پانزدهم  هنر ساختن دفتر خاطرات

تم
هش

ه 
هفت

 

بر اساس مشاهده عملکرد  خصیت بنویسددر مورد آن ش

دانش آموز و انجام فعالیت 

 های تکمیلی

برگه نقاشی و مداد 

 رنگی

دانش آموزان در مورد شخصیت های 

انیمیشنی توضیح دهند و نگاه خود را نسبت 

به آن بیان کنند تا دیگران از نظرات و نوع 

 نگاه او آگاهی کسب کنند

 نقاشی با مداد رنگی

 یکبا موضوع 

 شخصیت انیمیشنی

 شانزدهم هنر

در مورد تاریخ استفتد از گل و موارد استفاده آن 

 بنویسند

بر اساس مشارکت و عملکرد 

دانش آموز و انجام فعالیت 

 های تکمیلی

گل و گواش ، سوزن و 

 آب

افزایش حس کنجکاوی و تخیل و عالقه دانش 

 آموز . و ترغیب دانش آموز به ساختن شکل

 هفدهم هنر کار با گل

هم
ه ن

هفت
 

ذر
 آ

اه
م

 

ر       
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بر اساس مشاهده عملکرد  تصاویری از کویر را تهیه کرده و بیاورند و توضیح دهند

دانش آموز و انجام فعالیت 

 های تکمیلی

برگه نقاشی و مداد 

 رنگی

دانش آموزان با چگونگی کویر و ویژگی های 

 آن آشنا شود

 نقاشی با مداد رنگی

 کویربا موضوع 

 یجدهمه هنر

تصاویری سنگ ها را ارائه دهند و در مورد انواع سنگ 

 بنویسند

بر اساس مشارکت و عملکرد 

دانش آموز و انجام فعالیت 

 های تکمیلی

سنگ و گواش ، چسب 

 و لوازم تزیینی دلخواه 

تقویت حس کنجکاوی و عالقه و تخیل . 

ساختن شکلهایی از سنگ که بعث سرگرمی 

 آنها شود

 نوزدهم نره کار با سنگ

هم
ه د

هفت
 

بر اساس مشاهده عملکرد  در مورد حیوان به تصویر کشیده شده بنویسد

دانش آموز و انجام فعالیت 

 های تکمیلی

برگه نقاشی و مداد 

 رنگی

دانش آموزان با حیوانات و محل زندگی 

 مناسب آنها آشنا شوند

 نقاشی با مداد رنگی

یک حیوان با موضوع 

 با محیط زندگی اش

 بیستم هنر

بر اساس مشارکت و عملکرد  طرح های دیگری را رنگ آمیزی کند

ش آموز و انجام فعالیت هنردان

 های تکمیلیهنر

افزایش حس رنگ آمیزی و ترکیب رنگها و  گواش و قلمو

 تقویت حس شادی و سرگرمی سالم

رنگ کردن طرح های 

 آماده با گواش

 بیست و یکم هنر

هم
زد

 یا
ته

هف
 

 بیست و دوم تعطیل تعطیل تعطیل طیلتع تعطیل تعطیل

بر اساس مشارکت و عملکرد  نقاشی دیگری را با همین روش ارائه دهند

دانش آموز و انجام فعالیت 

 های تکمیلی

کاغذ سفید و چسب ، 

ماژیک مشکی نوک 

نازک ، کاغذ کالک و 

 یک تصویر دلخواه

تقویت تخیل و ایده های آنها و تقویت روحیه 

 مستقل و گروهی ی کار به صورت

نقطه کاری روی کاغذ 

 کالک با ماژیک مشکی

 بیست و سوم هنر

هم
زد

دوا
ه 

هفت
 

در مورد رنگ پوست ها تفاوت های میان انسان های 

 قاره ها بنویسند

بر اساس مشاهده عملکرد 

دانش آموز و انجام فعالیت 

 های تکمیلی

برگه نقاشی و مداد 

 رنگی

نگی و دانشآموزان با تفاوت های نژادی ر

چهره ای مردم دنیا آشنا شوند و اطالعاتی 

 کسب کنند

 نقاشی با مداد رنگی

مردم با موضوع 

مختلف دنیا با رنگهای 

 پوست و چهره

بیست و  هنر

 چهارم

بر اساس مشارکت و عملکرد  نقاشی دیگری را به همین روش ارائه دهند

دانش آموز و انجام فعالیت 

 های تکمیلی

چسب و کاغذ سفید ، 

یک تصویر دلخواه و 

کاغذ کالک ، ماژیک 

 های رنگی

تقویت حس عالقه و تخیل و کنجکاوی و 

اینکه دانش آموزان طرح های جالبی را 

 بسازند

نقطه کاری روی کاغذ 

 با ماژیک رنگی

 بیست و پنجم هنر

هم
زد

سی
ه 

هفت
 

ی
 د

اه
م

 

بر اساس مشاهده عملکرد  در مورد آن شغل بنویسند

لیت دانش آموز و انجام فعا

 های تکمیلی

برگه نقاشی و مداد 

 رنگی

دانش آکوزان در مورد آن شغل بیشتر آشنا 

شوند و برای سایر همکالسی های خود 

 توضیح دهند

 یبا مداد رنگنقاشی 

یک فرد در با موضوع 

 محل کارش

 بیست وششم هنر

بر اساس مشارکت و عملکرد  در مورد کالژ ساخته شده خود یک داستان بنویسد

آموز و انجام فعالیت  دانش

کاغذ های رنگی و یک 

کاغذ سفید برای زمینه 

تقویت حس تخیل ، کنجکاوی و عالقه دانش 

آموز، درگیر ساختن دانش آموزان به صورت 

با  کالژبا کاغذ رنگی

موضوع طبیعت و 

 بیست و هفتم  هنر

هم
رد

ها
 چ

ته
هف
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 حیوانات دست ورزی با کار ،چسب و قیچی های تکمیلی

بر اساس مشاهده عملکرد  داستان بنویسد و توضیح دهد در مورد

دانش آموز و انجام فعالیت 

 های تکمیلی

برگه نقاشی و مداد 

 رنگی

به تصویر کشیدن داستان قرآنی و تقویت 

تخیل دانش آموزان ، آشنایی دانش آموزان با 

 داستان های قرانی

 نقاشی با مداد رنگی

تصویر یکی با موضوع 

 آنیاز داستان های قر

 بیست و هشتم هنر

بر اساس مشارکت و عملکرد  کالژ دیگری را به همین روش بسازد و ارائه دهد

دانش آموز و انجام فعالیت 

 های تکمیلی

چسب و کاغذسفید 

براب زمینه ، عکس 

های از روز نامه و 

 مجالت

تقویت عالقه و خالقیت دانش آموز ، ساختن 

 ایده های جالب توسط خود دانش آموز

 بیست و نهم هنر الژ با عکس و تصویرک

هم
زد

پان
ه 

هفت
 

بر اساس مشاهده عملکرد  در مورد رشته ورزشی توضیح دهد 

دانش آموز و انجام فعالیت 

 های تکمیلی

برگه نقاشی و مداد 

 رنگی

افزایش عالقه و اطالعات در مورد رشته های 

 ورزشی ، تقویت خالقیت دانش آموز

 نقاشی با مداد رنگی

یک رشته وع با موض

 ورزشی

 سی ام هنر

بر اساس مشارکت و عملکرد  در کورد بهترین کادویی که تا به حال گرفتند بنویسند

دانش آموز و انجام فعالیت 

 های تکمیلی

چسب و قیچی ،مقوا و 

روبان و وسایل تزیینی 

 دلخواه

تقویت خالقیت و ایده دانش آموز ، درگیر 

 جام کارکردن دانش آموز ، تقویت روحیه ان

 سی و یکم هنر ساخت جعبه کادو

هم
زد

شان
ه 

هفت
بر اساس مشاهده عملکرد  در مورد ویژگی های زمستان بنویسند 

دانش آموز و انجام فعالیت 

 های تکمیلی

برگه نقاشی و مداد 

 رنگی

تقویت تصور دانش آموزان ، تقویت خالقیت 

و نبوق آنها در به تصویر کشیدن موضوع 

 مورد نظر

 مداد رنگی نقاشی با

یک روز وع هنربا موض

 زمستانی

 سی و دوم هنر

در مورد قدمت استفتد از سفال بنویسند و عکس هایی 

 از آن را تهیه کنند

بر اساس مشارکت و عملکرد 

دانش آموز و انجام فعالیت 

 های تکمیلی

یک کوزه یا یک ظرف 

سفالی خام ، گواش و 

 قلمو

افزایش اعتماد به نفس و خالقیت دانش 

آموزان ، تقویت مهارت رنگ آمیزی و نقاشی 

 روی سفال ، افزایش عالقه

 سی و سوم هنر طراحی روی سفال

ته
هف

 
هم

فد
ه

 

ن
هم

ه ب
ما

 

بر اساس مشاهده عملکرد  در مورد آن دوران توضیح دهند

دانش آموز و انجام فعالیت 

 های تکمیلی

برگه نقاشی و مداد 

 رنگی

به تصویر کشیدن تصور و برداشت دانش 

آموزان نسبت به گذشته ، تقویت خالقیت و 

 افزایش آگاهی آنها

 نقاشی با مداد رنگی

شرایط با موضوع 

زندگی مردم در صد 

 سال گذشته

 سی و چهارم هنر

بر اساس مشارکت و عملکرد  یک نقاشی با هین روش درست کرده و ارائه دهند

الیت دانش آموز و انجام فع

 های تکمیلی

کانوا های رنگی و 

چسب مایع ؛ یک کقوا 

 برای زمینه

تقویت عالقه و اشتیاق ، در گیر کردن دانش 

 آموز در انجام فعالیت و کمک به یکدیگر

 سی و پنجم هنر نقاشی با کانوا

هم
جد

 ه
ته

هف
 

در مورد حیوان منقرض شده بنویسند و عکس هتیی از 

 آن را ارائه دهند

هده عملکرد بر اساس مشا

دانش آموز و انجام فعالیت 

 های تکمیلی

برگه نقاشی و مداد 

 رنگی

افزایش آگاهی در مورد جانوران منقرض 

شده و عالقه نسبت به آشنایی با آن حیوانات ، 

 آشنایی با چگونگی زندگی و نابودی آنها

 نقاشی با مداد رنگی

گونه های با موضوع 

 حیوانی منقرض شده

 سی وششم هنر
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بر اساس مشارکت و عملکرد  نقاشی با همین روش را بکشند یک

دانش آموز و انجام فعالیت 

 های تکمیلی

مقوا برای زمینه و 

چسب مایع ، حبوبات و 

 ماکارانی

تقویت حس خالقیت و عالقه و تخیل دانش 

آموزان ، در گیر کردن دانش آموزان در 

 فعالیت کالسی

نقاشی با حبوبات و 

 ماکارونی

 فتمسی وه هنر

ته
هف

 
هم

زد
نو

 

بر اساس مشاهده عملکرد  در مورد آن دوران بنویسند و عکس تهیه کنند

دانش آموز و انجام فعالیت 

 های تکمیلی

برگه نقاشی و مداد 

 رنگی

آشنایی دانش آموز با دوران انقالب و اتفاقات 

آن دوران و به تصویر کشیدن آن زمانها 

 توسط دانش آموزان

 نقاشی با مداد رنگی

انقالب ا موضوع ب

  اسالمی

 سی و هشتم هنر

بر اساس مشارکت و عملکرد  سرود را تمرین کنند و بخوانندو بنویسند

دانش آموز و انجام فعالیت 

 های تکمیلی

ضبط صوت و یا بلند 

 گو

تقویت عالقه و روحیه همکاری در دانش 

آموزان ، تقویت حس همکاری و دوستی با 

 اعضای گروه

سرود به همراه 

 وسیقیم

 سی و نهم هنر

تم
یس

ه ب
هفت

 

بر اساس مشاهده عملکرد  در مورد آن مکان توضیح دهند

دانش آموز و انجام فعالیت 

 های تکمیلی

برگه نقاشی و مداد 

 رنگی

به تصویر کشیدن آن مکان و آشنایی همه با 

آن مکانها ، تقویت روحیه دوستی و بیان 

 خاطرات

 نقاشی با مداد رنگی

ز مکان یکی ابا موضوع 

 های زیارتی 

 چهلم هنر

بر اساس مشارکت و عملکرد  شکل های جدیدی بسازند

دانش آموز و انجام فعالیت 

 های تکمیلی

بشقاب یک بار مصرف 

و گواش، کاغذ رنگی و 

چسب و وسایل تزیینی 

 دلخواه

تقویت خالقیت در دانش آموزان و افزایش 

عالقه نسبت به انجام کار، در گیر کردن 

 موز با فعالیتدانش آ

شکل سازی با بشقاب 

 یک بار مصرف

 چهل و یکم هنر

ک
و ی

ت 
یس

ه ب
هفت

 

ند
سف

ه ا
ما

 

بر اساس مشاهده عملکرد  تصور خود از آینده را بکشند و توضیح دهند 

دانش آموز و انجام فعالیت 

 های تکمیلی

برگه نقاشی و مداد 

 رنگی

تقویت تصور و تخیل دانش آموز ، آشنایی از 

او نسبت به دنیا ، تقویت خالقیت نوع نگاه  

 دانش آموزان

 نقاشی با مداد رنگی

شکل دنیا در با موضوع 

 صد سال آینده

 چهل و دوم هنر

قصه را بنویسند و بخوانند و برای خانواده خود توضیح 

 دهند

بر اساس مشارکت و عملکرد 

دانش آموز و انجام فعالیت 

 های تکمیلی

تعیین مالک برای قصه 

بیان وظایف و مناسب ، 

 تقسیم نقش ها

تقویت همکاری و دوستی با اعضای گروه ، 

 پذیرفتن مسولیت ها و وظایف 

قصه گویی دانش 

آموزان به صورت 

 1گروهی

 چهل وسوم هنر

دو
 و 

ت
یس

ه ب
هفت

بر اساس مشاهده عملکرد  در مورد یکی از سفر های نوروزی خود نقاشی بکشند 

دانش آموز و انجام فعالیت 

 یلیهای تکم

برگه نقاشی و مداد 

 رنگی

بیان خاطرات خود در سفر های نوروزی ، 

تقویت حس دوستی و عاطفی با سایر دانش 

 آموزان

 نقاشی با مداد رنگی

 نوروزبا موضوع 

 چهل و چهارم هنر

بر اساس مشارکت و عملکرد  بخوانند و بصورت گروهی اجرا کنند 

دانش آموز و انجام فعالیت 

 های تکمیلی

ن نمایش نامه و تمری

 طراحی گریم

تقویت همکاری و دوستی با دانش آموزان ، 

تقویت حس مسولیت پذیری و تالش برای 

 انجام وظایف

قصه گویی دانش 

آموزان بصورت 

 2گروهی

 چهل و پنجم هنر

سه
 و 

ت
یس

ه ب
هفت

بر اساس مشاهده عملکرد  در مورد اقیانوس بنویسند و تصامیری از آن تهیه کنند 

ز و انجام فعالیت دانش آمو

برگه نقاشی و مداد 

 رنگی

آشنایی با اقیانوس و ویژگی های آن ، تقویت 

خالقیت و تخیل دانش آموز و ایجاد عالقه در 

 نقاشی با مداد رنگی

 اقیانوسبا موضوع 

 چهل و ششم هنر
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 آنها های تکمیلی

بر اساس مشارکت و عملکرد  قصه را اجرا و در باره ی آن توضیح دهند

ش آموز و انجام فعالیت دان

 های تکمیلی

مکان یا محل مناسب 

 مثل نماز خانه یا سالن

انجام نمای به صورت گروه ی ، انجام وظایف 

و مسولیت ها ، تقویت حس نقش پذیری ، 

 ایجاد عالقه در دانش آموزان

اجای نهای قصه در 

 سالن یا نماز خانه

 چهل و هفتم هنر

ار
چه

ت و
یس

ه ب
هفت

 

ت ها و شیوه ی زندگی مردم شهر یا در مورد فعالی

 روستا بنویسند

بر اساس مشاهده عملکرد 

دانش آموز و انجام فعالیت 

 های تکمیلی

برگه نقاشی و مداد 

 رنگی

ایجاد عالقه به موضوع ، آشنا یی با روستا و 

 شهر و تفاوت های آنها 

 نقاشی با مداد رنگی

با موضوع شهر یا 

 روستا

 چهل هشتم هنر

بر اساس مشارکت و عملکرد  دل های دیگری را هم رنگ کنندعکس یا م

دانش آموز و انجام فعالیت 

 های تکمیلی

گواش و قلمو و یک 

 مقوا برای زمینه

ایجاد عالقه و تقویت حس رنگ آمیی ، 

 تقویت خالقیت و حس اعتماد به نفس

آنالیز رنگی عکس یا 

 مدل واقعی با گواش

 چهل و نهم هنر

نج
وپ

ت 
یس

ه ب
هفت

 

اه
م

 
ن

دی
ور

فر
 

بر اساس مشاهده عملکرد  بهترین لباس خود که آن را دوست دارید بکشید

دانش آموز و انجام فعالیت 

 های تکمیلی

برگه نقاشی و مداد 

 رنگی

تقویت عالقه به موضوع ، ایجاد خالقیت در 

دانش آموزان و تقویت تخیل در دانش 

 آموزان

 نقاشی با مداد رنگی

با موضوع یک لباس 

دوست زیبا که 

 هنرارید بپوشیدهنرد

 پنجاه ام هنر

بر اساس مشارکت و عملکرد  دو نوع ساک دستی را نقاشی کنید

دانش آموز و انجام فعالیت 

 های تکمیلی

کارتون و روبان ، 

چسب و کاغذ رنگی و 

 قیچی

در گیر کردن دانش آموزان با فعالیت ، ایجاد 

 عالقه در آنها ، تقویت خالقیت در انجام کارها

ساک هنرساختن 

 دستی

 پنجاه و یکم هنر

ش
 ش

ت و
یس

ه ب
هفت

 

بر اساس مشاهده عملکرد  خوردنی مورد عالقه خود را بکشید

دانش آموز و انجام فعالیت 

 های تکمیلی

برگه نقاشی و مداد 

 رنگی

، تقویت تخیل و خالقت در دانش آموزان 

ایجاد عالقه در آنها ، در گیر کردن دانش 

 رد نظرآموزان با موضوع مو

 با مداد رنگی هنرنقاشی

موضوع یک  هنربا

 هنرنیای خوردنیهنرد

 پنجاه و دوم هنر

بر اساس مشارکت و عملکرد  فواید جاکلیدی را بنویسید

دانش آموز و انجام فعالیت 

 های تکمیلی

چند کلید کهنه و میخ ، 

سطح کوچک چوبی و 

 نخ ، رنگ گواش

ن تقویت خالقیت دانش آموزان ، در گیر کرد

دانش آموزان با فعالیت موردنظر ، ایجاد 

 عالقه در آنها

دی هنرساختن جا کلی

کلید  هنربا استفده از

 کهنههنرهای 

 پنجاه و سوم هنر

ت
هف

 و 
ت

یس
ه ب

هفت
 

بر اساس مشاهده عملکرد  در مورد نقاشی خود توضیح دهید

دانش آموز و انجام فعالیت 

 های تکمیلی

برگه نقاشی و مداد 

 رنگی

اشتن آنها در انتخاب نقاشی مورد نظر آزاد گذ

 خود ، ایجاد عالقه در آنها

 با مداد رنگی هنرنقاشی

موضوع هر چه هنربا 

 میخواهید بکشیدهنر

 پنجاه و چهارم  هنر

از فواید قلک بنویسید و یک داستان در مورد آن 

 بنویسید

بر اساس مشارکت و عملکرد 

دانش آموز و انجام فعالیت 

 های تکمیلی

ی نوشابه و چسب، بطر

کاغذ رنگی و وسایل 

 تزیینی

در گیر کردن دانش آموزان با فعالیت مورد 

نظر ، آشنا ساختن آنها با قلک و مزییت های 

 آن ها و تقویت روحیه پس اندازی

 پنجاه و پنجم هنر ساختن قلک 

ت
هش

 و 
ت

یس
ه ب

هفت
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مشارکت و عملکرد  بر اساس تصاویری از جنگلها تهیه کنید و از فواید جنگل بنویسید

دانش آموز و انجام فعالیت 

 های تکمیلی

برگه نفاشی و مداد 

 رنگی

آشنایی با ویژگی ای جنگل ، فواید آن و 

ایجاد عالقه در دانش  مضرات نابودی آنها ،

آموز در مورد درخت و جنگل و نگهداری از 

 درختان

 نقاشی با مداد رنگی

 با موضوع جنگل

 پنجاه و ششم هنر

بر اساس مشارکت و عملکرد  ای جدیدی را بسازید و ارائه دهیدسازه ه

دانش آموز و انجام فعالیت 

 های تکمیلی

قوطی های فلزی و 

چسب و فنر، پیچ و 

 میخ ، گواش

ایجاد عالقه در مورد فعالیت مورد نظر خود ، 

 تقویت خالقیت و تخیل دانش آموز

 پنجاه و هفتم هنر کار با فلز

 نه
ت و

یس
 بی

ته
هف

 

ه 
ما

ت
هش

دیب
ار

 

آن را به دوستان یا خانواده خود بدهید تا گنج شما را 

 پیدا کنند

بر اساس مشاهده عملکرد 

دانش آموز و انجام فعالیت 

 های تکمیلی

برگه نقاشی و مداد 

 رنگی

ایجاد عالقه در دانش آموز ، تقویت روحیه ی 

 کنجکاوی ، تقویت تفکر

 نقاشی با مداد رنگی

با موضوع یک نقشه 

 شیدگنج بک

 پنجاه و هشتم هنر

بر اساس مشارکت و عملکرد  تصاویری از نقوش را به کالس ارائه دهید

دانش آموز و انجام فعالیت 

 های تکمیلی

کاغذ شطرنجی و مداد 

 رنگی

ایجاد عالقه ، تقویت خالقیت در دانش 

آموزان ، افزایش اعتماد به نفس در دانش 

 آموزان

طراحی نقوش بر روی 

 کاغذ شطرنجی

 پنجاه و نهم هنر

 ام
سی

ه 
هفت

 

بر اساس مشارکت و عملکرد  در مورد نقاشی خود توضیح دهد

دانش آموز و انجام فعالیت 

 های تکمیلی

برگه نقاشی و مداد 

 رنگی

دانش آموزان در مورد موضوع نقاشی خود 

 آزاد هستند و ایجاد عالقه در آنها

 نقاشی با مداد رنگی

 موضوع آزاد

 شست ام هنر

بر اساس مشارکت و عملکرد  ژ خود را برای سایرن توضیح دهند و نقاشی کنندکال

دانش آموز و انجام فعالیت 

 های تکمیلی

قیچی و چسب ، پارچه 

های دور ریختنی ، یک 

 برگه سفید برای زمینه

ایجاد عالقه و تقویت خالقیت و نوآوری در 

دانش آموزان ، تقویت روحیه انجام کار به 

 صورت مستقل

 شست و یکم هنر ژ پارچه کال

ک
و ی

ی 
 س

ته
هف

بر اساس مشارکت و عملکرد  در مورد نقاشی خود توضیح دهند  

دانش آموز و انجام فعالیت 

 های تکمیلی

برگه نقاشی و مداد 

 رنگی

دانش آموزان هر چه میخواهند به دلخواه 

 بکشند

 نقاشی با مداد رنگی

 با موضوع آزاد

 شست و دوم هنر

مورد کالژ خود بنویسندو برای سایرین  یک داستان در

 بخوانند

بر اساس مشارکت و عملکرد 

دانش آموز و انجام فعالیت 

 های تکمیلی

تصاویری از حیوانات ، 

چسب ، قیچی ، یک 

 زمینه رنگی ، 

ایجاد خالقت و عالقه در دانش آموزان ، در 

 گیر کردن دانش آموزان در فعالیت

 شست و سوم هنر گالژ حیوانات

هفت
ی و

 س
ه

دو
 

در مورد نقاشی خود توضیح داده و برای سایرن نیز 

 نقاشی خود را بیان کنند

بر اساس مشارکت و عملکرد 

دانش آموز و انجام فعالیت 

 های تکمیلی

برگه نقاشی و مداد 

 رنگی

دانش آموزان به صورت دلخواه هر چه 

 دوست دارند بکند

 نقاشی با مداد رنگی

 با موضوع آزاد

شست و  هنر

 هارمچ


