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آضیاًِ کَدک ٍ ًَجَاى -تابستاى 2898

ایي گارگاُ در  4جلسِ  8ساعتِ در ضْزیَرهاُ  2898در آضیاًِ کَدکاى ٍ ًَجَاًاى بزای تعذاد  12کَدک  6تا  21سال تَسظ خاًن آسادُ بیات اجزاضذ.
در عَل ایي چْار جلسِ تالش ضذ تا کَدکاى ًسبت بِ هحیظ پیزاهَى خَد حساس ضًَذ ٍ هْارتْای دیذاری ٍ حس سیبایی ضٌاسی آًْا تقَیت ضَد ٍ
ًسبت بِ هحیظ پیزاهَى ٍ ًقص خَد در ضکل دّی ایي هحیظ پی ببزًذ.
 -فکز هیکٌیذ در ایي کارگاُ چِ خَاّین کزد؟

ساختواى ساسی یاد هیگیزین
ًِ ًقطِ کطی هیکٌین
هصالح ساختواى را هیضٌاسین
بٌاّای هعزٍف را هیساسین
بزج هیالد هیساسین
حذث ٍ گواًْایی بَد کِ کَدکاى اس کارگاُ هعواری داضتٌذ .اها اتفاق چیش دیگزیست در ایي کارگاُ ًقطِ کطی ٍ ًِ ساختواى ساسی هیکٌین در ایٌجا فقظ
یکبار دیگز بِ پیزاهَى خَد ًگاُ هیکٌین تا دریابین کجا ایستادُاین ،کجا سًذگی هیکٌین ،کجا باسی ٍ کجا درس هیخَاًین.
 -باّن فکز کزدین هعواری بِ ها آدهْا چِ کوکی کزدُ؟

آدهْا تًَستٌذ خًَِ بساسًذ،
ضْزّا ساختِ ضذ ٍ آدهْا بِ خاًِ ّای بیطتز ًیاس داضتٌذ آپارتواًْا ساختِ ضذ بیوارستاى ّا هذرسِ ّا ساختِ ضذ
هعوارّا بلذًذ جاّایی بساسًذ کِ آدهْا تَش سًذگی کٌٌذ
 با ّن ًطاًِ کارگاُ هعواری را عزاحی کزدین.کَدکاى ًطاًِای بزای ایي کارگاُ عزاحی کزدًذ ایي ًطاًِ گَیای فعالیتْا ٍ هَضَع کالس است ّوِ ًطاًِ ّا را رٍی سهیي گذاضتین ٍ باّن دیذین ٍ یک
ًطاًِ بِ ًظز ّوِ بزای کارگاُ اًتخاب ضذ.
 باّن اتاق ساختین.در ایي اتاق چِ ضکلْایی هیبیٌین؟ ّوِ رٍی کاغذّای بشرگ اضیا را با  8ضکل

کطیذین

اتاقی کِ در آى بَدین  4دیَار داضت ٍ ضکلْای هختلف رٍی آى دیذین ّز کسی یک دیَار را اًتخاب کزد ٍ رٍی کاغذ توام ضکلْا ٍ اضیا آى را کطیذ.

ّز کس  8دیَار دیگز اتاق را اس بیي دٍستاى خَد پیذا کزد ٍ دیَارّا را کٌار ّن چسباًذین ٍ اتاقواى را کاهل کزدین .کارّای ّوذیگز را ًگاُ کزدین.

 باّن اتاق ایذُآل ساختین.فکز کزدین کِ ایي اتاق چگًَِ باضذ تخیل ٍ تجسن کزدین کِ ها دٍست داضتین ایي اتاق چِ ضکلی باضذ چِ چیشّایی در آى باضذ ٍ تجسن ٍ دٍست داضتِ
ّای خَد را رٍی جعبِ ّایی کِ هی تَاًست اتاق کَچک ها باضذ کطیذین.
 باّن پالى آضیاًِ را کطیذین.یکبار هزٍر کزدین کِ اس کالس بیزٍى هیرٍین چِ چیشّایی هیبیٌین کٌار اتاق ها چِ اتاقی است؟

اس اتاق بیزٍى هیآیین دستطَیی رٍبزٍی هاست ٍ اس کٌار کتابخاًِ ٍ جا ًَاری عبَر هیکٌین هیش ٍ ًیوکتی کٌار در آضپزخاًِ است سوت چپواى اتاق دیگزی
است ٍ رٍی دیَار آى تابلَی ...اس دری عبَر هیکٌین ٍ بِ هیش ًغوِجَى هیرسین ٍ قفسِّای کتاب را ًگاّی هیاًذاسین ٍ بِ حیاط کَچک آضیاًِ هیرسین
اس پلِّا پاییي هیرٍین ٍ اس در آضیاًِ بیزٍى هیرٍین.
رٍی کاغذّای بشرگ توام هسیز را کطیذین ٍ کارّای ّوِ را دیذین ٍ دربارُ ّز کار با ّن گفتگَ کزدین.
 باّن پالى یک خاًِ را دیذین.حذث سدین در ایي ًقطِ چِ چیشّایی ٍجَد دارد چٌذ اتاق داضت؟ در ّز اتاق چِ ٍسایلی؟ در ،دیَار ٍ پٌجزُ ّا چگًَِ کطیذُ ضذُ اًذ؟ رٍی ًقطِ ّا ّز اتاق
ٍ ّز فضایی را با کوک دٍستاًواى رًگ کزدین .دربارُ رًگْایی کِ اًتخاب کزدُ بَدین با ّن گفتگَ کزدین.
چزا دستطَیی ٍ حوام را آبی/سبش ٍ سفیذ ٍ رًگْای رٍضي کزدین؟

چَى آب ّست ّویطِ خیس هی ضَد
چَى کاضی ضذُ
چَى در ایي فضاّا تٌْایین
چَى بایذ ّویطِ تویش باضذ
چزا اتاق کَدکاى را رًگْای ضاد ٍ رٍضي کزدین؟

چَى کَدکاى دٍست دارًذ دراتاق باسی کٌٌذ
چَى قطٌگ است
هثل خَد کَدکاى است
ّیجاى دارد
 باّن پالى بشرگ یک خاًِ را دیذین.حذث سدین در ایي ًقطِ چِ چیشّایی ٍجَد دارد دربارُ در ،دیَار ٍ پٌجزُ ّا چگًَِ با ّن گفتگَ کزدین ٍ بِ جای دیَارّا در رٍی ًقطِ بلَکْای آجزی
گذاضتین کَدکاى بشرگتز بِ کَکتزّا کوک کزدًذ تا دیَارّا را درسا رٍی ًقطِ بگذارًذ ٍ هحل در ٍ پٌجزُ را کٌتزل کزدًذ.
 باّن یک خاًِ ایذُآل ساختین.اٍل فکز کزدین کِ خاًِ ای کِ دٍستا دارین چِ ضکلی است چِ فضاّایی دارد چٌذ تا اتاق دارد ّز اتاق چِ اًذاسُ ای است ٍ سپس با بلَکْای آجزی خاًِ
ّای خَد را ساختین.
 باّن دربارُ خاًِ سزپٌاُ ٍ ًیاس اًساى بِ خاًِ گفتگَ کزدین.چزا آدهْا بِ خاًِ ًیاس دارًذ؟ خاًِ چِ کوکی بِ ها هیکٌذ؟ باّن تصاٍیز هختلف اس خاًِّای هختلف جْاى را دیذین ٍ دربارُ آى باّن صحبت کزدین .ایي
خاًِ در کجاست؟ چزا ایيعَری ساختِ ضذُ؟
 باّن دربارُ خاًِ ّای هختلف در جْاى را دیذین ٍ دربارُ آى گفتگَ کزدین. باّن خاًِّای حیَاًات را دیذین ٍ ساختین.ّزکسی یک حیَاًی را اًتخاب کزد ٍ دربارُ حیَاى باّن گفتگَ کزدین کِ کجا ،چغَر سًذگی هیکٌذ ٍ چِ کارّایی اًجام هیدّذ بعذ با گل ،چَب حصیز،
پارچِ ٍ هصالح دیگز بزای آى حیَاى سزپٌاّی ساختین.
کارگاُ در ایي  4جلسِ توام ضذ تا اداهِ آى در دٍرُ بعذ هٌتظز ضوا ّستین........

