 نوروز  9311
آموزش و پرورش منطقه  5تهران
دبستان ...
دانش آموز ............. :
آموزگار .......................... :

پایه .....

آموزش و پرورش منطقه  5تهران
نام و نام خانوادگی دانش آموز:

دبستان .............................

آموزگار  ...................پایه ....

داستان خوانی ،داستان گویی و داستان نویسی

صفحه

دانش آموزان عزیز ابتدا مشخص کنید کدام یک از فعالیت های زیر مورد عالقه شما می باشد .سپس یکی از موارد عنوان شده در
آن فعالیت را به دلخواه انتخاب کرده و انجام دهید ( .در صورت تمایل می توانید تعداد بیشتری را انتخاب نمایید) .

فعالیت 1

داستان خوانی

تو می توانی :
 -9صدا و صوت خود یا گوینده ی قصه را ضبط کنی .
 -2خالصه ی قصه ای را که شنیده ای یا خوانده ای بنویسی و یا به صورت فایل صوتی و یا تصویری
آماده کنی.
 -3از قصه ای که شنیده ای یا خوانده ای یک نقّاشی بکشی .
 -4نکات مورد عالقه خود از قصه ی شنیده شده یا خوانده شده را بنویسی.
 -5از بزرگترها بخواهی برای تو قصه و یا کتاب داستان بخوانند و گزارش آن را آماده کنی ( پایه
های اول و دوم ) .
 -6داستان یا قصه های مناسب به صورت فایل صوتی در فضای مجازی وبرنامه های رادیو را گوش
کنی و خالصه آن را بنویسی
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آموزش و پرورش منطقه  5تهران
دبستان .............................

نام و نام خانوادگی دانش آموز:

آموزگار  ...................پایه ....

داستان نویسی
فعالیت2
صفحه
3

تو می توانی:
 -9قصه ای با موضوع دلخواه یا موضوعات پیشنهادی معلّم خود بنویسی.
 -2برای تصاویر مورد عالقه ات یک قصه بنویسی .
 -3راههای پیشگیری از ویروس کرونا را در قالب داستان ،بنویسی
 -4قصه های والدین ات را خوب گوش کن و به زبان خودت بنویسی .
 -5درباره موضوعات مورد عالقه ی خودت شعر یا داستان بنویسی.
 -6یک داستان تصویری طراحی کنی
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آموزش و پرورش منطقه  5تهران
دبستان .............................

نام و نام خانوادگی دانش آموز:

آموزگار  ...................پایه ....

داستان گویی
فعالیت3
صفحه
4

تو می توانی :

 -9از داستانی که برای اطرافیانت تعریف می کنی  ،فایل صوتی یا تصویری تهیه کنی .
 -2از اتفاقات مهم کشور در ایام نوروز گزارش خبری تهیه کنی.
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آموزش و پرورش منطقه  5تهران
نام و نام خانوادگی دانش آموز:

دبستان .............................

آموزگار  ...................پایه ....

بازخورد توصیفی
صفحه

دانش آموز عزیز احساس خود را از انجام فعالیت های نوروزی بنویسید.
دانش آموز ........... :

اولیا محترم احساس خود را از انجام فعالیت های نوروزی فرزند خود بنویسید.
اولیا........... :

آموزگار محترم نظر خود را در زمینه فعالیت های دانش آموزبنویسید.
آموزگار........... :
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