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حرم مطهر امام رضا )ع( و موزه ی آثار بازدید گروهی از  -1 27

ده رفتار دانش آموزان و مشاهآرامگاه فردوسی  ارزشمند و بازدید از

 و توضیح در مورد مراقبت از میراث فرهنگی

 هم خوانی برخی از اشعار ساده شده فردوسی در کالس  -7

تهیه کتابهای داستان ساده و کودکانه در خصوص میراث  -3

فرهنگی مانند شاهنامه فردوسی و خواندن آن در کالس توسط 

 دانش آموزان

گفت و گو در گروههای کالسی در خصوص چگونگی  -3

 محافظت از میراث فرهنگی 

انتخاب کلمات کلیدی درس مانند : حرم امام رضا )ع( ،  -4

شاهنامه ، فردوسی، توس ، شعر و تحقیق پیرامون آنها و نوشتن 
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 آنها  

انتخاب چند شغل و تحقیق درمورد آن و نمایش آن در کالس  -1 47

 آموزانتوسط دانش 

دعوت از چند ولی جهت معرفی شغل خود به دانش آموزان و  -7

 توضیح درباره آن 

بازدید از یک نانوایی یا باغ گل و یا ... همراه دانش آموزان  -3

 جهت آشنایی با کار نانوا و باغبان و یا ...

هر دانش آموز یک شغل انتخاب کند و در مورد آن مطلب تهیه  -4

 ند.کند و در کالس بخوا

معلم در مورد برخی مشاغل که دانش آموزان از آنها آگاهی  -5

 ندارند و برای آنها جالب و جدید است، صحبت کند.

دانش آموزان در چند سطر از خداوند و کسانی که در زندگی  -6

به ما کمک می کنند ، تشکر کنند و در کالس بخوانند. بهترین 

 نمونه ها در کالس نصب شود.
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 توسط دانش آموزانتبلیغات در این زمینه 
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درخت در فضای مدرسه با هماهنگی مدیر دبستان و مراقبت از 

 فضای سبز توسط خود دانش آموزان

با هماهنگی اولیا چند گروه از دانش آموزان برای کاشت  -4

 اسفند در مناطق شهرداری هدایت شوند.  15درخت در 

ختکاری و طراحی و نقاشی در خصوص روز جهانی در -5

 تشکیل نمایشگاه اهدا جوایز به بهترین نمونه ها
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 مراقبت از آن و اهدا جوایز برای بهترین مراقبت
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 آموزان

بحث و گفت و گو در گروههای کالسی در خصوص راههای  -7

 بهینه سازی مصرف و چگونگی احیای جنگل 

ترغیب دانش آموزان جهت صرفه جویی در مصرف کاغذ مانند:  -3

استفاده از دفاتر سفید سال گذشته و یا استفاده از سررسیدهای 

سراف برگه های سفید موجود در منزل برای نوشتن تکالیف و عدم ا

 دفاترشان
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 برای بازیافت کاغذ 

دعوت ازچند نفر از اولیا برای صحبت در خصوص چگونگی  -6

ی کاغذ در رابطه با شغل خود مانند : جایگزینی موارد دیگر به جا
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 مسئولین مدرسه و در خانه با کمک اولیا

در عابر بانکها از چاپ کاغذ برای صورتحساب صرف نظر کنیم  -8

 توانند عمال به فرزندان خود آموزش دهند.. اولیا می 
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و استفاده تهیه ی روزنامه دیواری در خصوص آلودگی صوتی  -1 36

 از تصاویر مرتبط با آن 

در خصوص  هتفکر و گفت و گو در گروههای سه نفر -7

 راهکارهای کاهش آلودگی صوتی 
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تاثیرات زیانبار آن برای صاحبان مشاغل و دیگران و پیشنهاد 

 راهکارهایی برای کاهش این آلودگی ها
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 صوتی

 

 

 با تقدیم احترام                                                                                                     

 سپهری راد                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 


