


وتاه کنیم تا باید قدّ انقالب را به اندازه ی سطح درک آن ها کانقالبی، برای آشنا کردن کودکان با مفاهیم 

.   در جان آن ها بوزدانقالب نسیم 

یست فعالیت شامل باین . می باشدفعالیت انقالبی مربوط به گروه سنی دبستان این بسته، شامل بیست 

ت ها طوری بیشتر فعالی. انجام پروژه های انقالبی، معرفی اردوهای انقالبی و نذری های انقالبی می شود

جام اگر چه برخی از آنها را هم می توان در خانه ان. طراحی شده اند که در فضای مدرسه قابل اجرا باشد

.داد

( عج)زماناست که دانش آموزان ما کوله پشتی انقالب را به دست صاحب اصلی آن یعنی صاحب الامید 

.  برسانند
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کتاب امام خمینی و یاران کوچک.1

مینثامروز،نویسندگییپروژهمسئول.استپروژهمسئولهابچهازیکیروزهرما،کالسدر

هابچه.بودکردهآمادهکالسبرایهابچهبا(ره)خمینیامامرفتارازکوتاهانیمیشنیکاو.بود

هکرددرستخودشانکهشدندایدادهبوهایذرتخوردنزمانهموانیمیشنتماشایمشغول

بچهبامینیخامامرفتاریدربارهکتابیکگرفتتصمیمهرکسانیمیشن،تماشایازبعد.بودند

کتابشانصفحاتوجلدتادادرنگیکاغذتعدادیورنگیمقواییکهرکسبهثمین.بنویسدها

تقسیمشدوستانبینراکودکانباخمینیامامیشدهپرینتهایعکسآن،ازبعد.کنندآمادهرا

.بنویسندکتابشاندرهابچهباخمینیامامرفتارازماجرایکخواستهاآنازوکرد



مقوا

مداد

کاغذ

کارت خبرنگاری.2



کارت خبرنگاری.2

متوجههکشدبیشترخبرنگاریبهوقتیازمایعالقه.استمدرسهدرماخبرنگاریروزاولینامروز

:تگفنوریخانم.استبودهواقعیخبرنگاریکبشودمامعلمکهاینازقبلنوریخانمشدیم

ازدبع.کنددرستخودشبرایخبرنگاریکارتیکبایداولشودخبرنگاردارددوستهرکس

اندودهبانقالبزماندرکهافرادیسراغگرفتیمتصمیمخبرنگاری،مخصوصهایکارتشدنآماده

ازدبعبایدهاخبرنگار.کنیمثبتراانقالبیدربارههاآنجالبخاطراتوهاداستانوبرویم

آنیرزدروخبرنگاراسمبایدکاغذباالیدر.کنندثبتمخصوصکاغذدرراآنخاطره،هرشنیدن

کهودشمیسپردههاییبچهدستبهسپسنویسیخاطرهکاغذهای.بیایدفردآنیخاطرهواسم

یابچهکتصاحبماکالسانتها،در.کنندنقاشیوبکشندتصویربهراخاطراتایندارنددوست

.شودمیانقالبیخاطرات



مداد

کاغذ

ی انقالبیمجله . 3



ی انقالبیمجله . 3

بهدشخوباانقالبپیروزیبهمربوطقدیمییروزنامهومجلهتعدادیشانیخانهازعلیرضاروزیک

.دادیمارانقالبییمجلهیکتولیدپیشنهادعلیرضابهمحمدجوادومنهاآندیدنازبعد.آوردکالس

یکمکردیسعیپس.کنیمدرستمدرسهکوچکترهایبچهمخصوصرامجلهاینداشتیمدوستما

پیدامن،بایانقالبکلماتجدولطراحی:کردیمتقسیمراهامسئولیت.کنیمتولیدکوتاهوجذابیمجله

قاشینقسمتمسئولعلیرضا.بودجوادمحمدباشعرهاازسئوالیکطراحیوانقالبیشعرهایکردن

چهرهدیگرطرفدرو.بوددادهقرارصورتبدونراانقالبیهایشخصیتعکسقسمتیکدراو.شد

بهودبریدنمیکردند،میپیداراشخصیتهرمخصوصیچهرهبایدهابچه.بودگذاشتهراهاآنهای

.چسبانندمیبدنش



سیاهوسفیدهایپارچه

اریبنوار

قیچی

کارتنیلوله

سوزنونخ

دوخت و دوز سه رنگ. 4



دوخت و دوز سه رنگ. 4

به شروع منم. خاله به ما پارچه سفید و نوارهای اریب سبز و قرمز داد. در ساعت پروژه به حیاط رفتیم

.  ردمنوارها را روی پارچه چسباندم و با استفاده از پارچه سیاه، عالمت اهلل را درست ک. بریدن کردم

. ک زدمبرداشتم و روی پارچه گذاشتم و با استفاده از نخ و سوزن روی آن را کوبعد یک لوله نازک 

رد عالقه آن را تکان دادم و شعر مو. حاال دیگر یک پرچم ایران داشتم که با دستان خودم ساخته بودم

:ام را زمزمه کردم

ای ایران، ای مهد عاشقان، سرزمین صاحب الزمان 

خاکت مجنون خیز حیدر است، حاصل خیز از عشق حیدر است 

ای پرچم سه رنگ تو علم شد از خمین، تا رسد به بانگ ان جدی الحسین



مقوا

مداد

رنگیکاغذ

چسب

رنگیهایپولک

نویسیشعار . 5



نویسیشعار . 5

طهورا به خانه ی عمو مهدی رفت و مصاحبه ای درباره ی کارهای جالبیپیش، چند روز 

.  تهیه کرددادند، که او و دوستانش در دوران انقالب انجام می 

، طهورا خیلی امروز.کردمهدی، خاطره ای ازشعار نویسی های روی دیوار ها تعریف عمو 

ز آن بعد ا.  چون قرار بود مصاحبه ی او از رادیو انقالب مدرسه پخش شودبود، خوشحال 

زیین همه ی بچه های کالس، با نوشتن شعارهای انقالبی روی مقوا، دیوارهای مدرسه را ت

.کنند



!همسایه سالم. 6

رنگیکاغذ

قرمزوزردوسبزهایرنگبهمقوا

چسب

قیچی



!همسایه سالم. 6

وگفتگهاآنرنگوطرحتفاوتیدربارهوشدیمآشناکشورهاانواعپرچمباکالسدرامروز

پرچمطراحیمدلازخیلیکهعلیومن.داریموقتبهمن22راهپیماییروزتاهفتهیک.کردیم

برایههدیعنوانبهراهاییپرچمراهپیماییروزبرایگرفتمتصمیماست؛آمدهخوشمانکشورمان

هبوکنیمصحبتکشورمانپرچمیدربارههاآنباوکنیمآمادهمانیمحلهکوچکترهایبچه

هایرنگهبرنگیکاغذومقواتعدادی.شدیمکاربهدستپس.کنیمتشویقراهپیماییدرشرکت

یاللهگلی،پرچمبادبادکمثال.ساختیممختلفاشکالبهراپرچمطرحوکردیمتهیهکشورمانپرچم

....وپرچمیدرختپرچمی،



ریسه و  تزیین. 7

رنگیکاغذهای 

چسب  

قیچی



ریسه و  تزیین. 7

ا،هخاطرهترینپررنگازیکیحتماکنیممرورراخودمانآموزیدانشدورانخاطراتبخواهیماگر

بهنبزیروزآن.بودمدرسهدرمهماتفاقیبیانگرکهاستهایمانکالستزیینوفجردههخاطرات

.کنیمینتزیروکالسهابچهباومدرسهبیامکهمنتظرمدیشبازخاله:گفتکالسبهورودمحض

.رفجدهههههههگفت؟چیخالهدیروزنیستیادت:گفتزینبخبره؟چهامروزمگه:گفتزهره

چهرهکالسروزآن.شدندکاربهدستوخندیدندهمگی.اومدیادمآررره:گفتوخندیدزهره

.شدکاغذیهایریسهوهاگلها،پرچمازپروگرفتخودبهجدیدی



پرچم راهپیمایی. 8

قرمز رنگ انگشتی سبز و 
قلمو

ی بزرگ و طولی سفیدپارچه 



پرچم راهپیمایی. 8

.کنیماجرابهمن22راهپیماییدربارهنمایشیکفجر،یدههمناسبتبهگرفتیمتصمیمهابچهبا

وا.کردیمموافقتنرجسپیشنهادباهمهنهایتدراما.کردمطرحراخودشپیشنهادهرکس

رویرچمپطرحکهدیدمدرازخیلیخیلییپارچهیکدفعهیکگذشتهسالراهپیماییدر:گفت

اینازیکیخودمانامسالکهاستخوب.دادندمیشعارورفتندمیزیرشهاآدموبودآن

ایهبچهیبقیهوکنیمبازیراراهپیمایینمایشمدرسهدروکنیمدرستطولیهایپرچم

بهرانآ.برداریمسفیدبزرگیپارچهیکبایداول.کنیمتشویقآنزیردرآمدنبهرامدرسه

پهندرسهمحیاطدروکنیمرنگراآنانگشتی،رنگوقلموباوکنیمتبدیلمساویقسمتسه

.باشیمنمایشروزمنتظروبشودخشکتاکنیم



مقوا

رنگیمداد

کاغذ

کاموا

پانج

رنگیکاغذ

چسب
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ریسه ی هواپیمایی. 9

.نیمکمیبرپامانمدرسهدرفعالیتوبازیفروشیجشنوارهیکفجر،یدههمناسبتبهسالهر

چندبهکالسهرهایبچه.استخمینیامامهواپیماییریسهساختفعالیتبرگزاریمسئولماکالس

بایدروهگهرآنازبعد.کنددرستهواپیماییکاغذیریسهیکبایدگروههر.شوندمیتقسیمگروه

ازت؛اسمترچندریسهاینکهاینمثال.کنددفاعخودشیریسهساختمدلازهابچهیبقیهجلوی

بقیهبترتیاینبه.اندکردهدرستآنازتعدادوچهاست؛شدهاستفادهآنساختبرایابزارهاییچه

اعضاییهبقیکننددریافتباالتریامتیازکههاییگروه.دهندمیامتیازگروههریارائهبههاگروهی

وختهفرمدرسهیجشنوارهدروشودساختهریسهآناززیادیتعدادتاکندمیکمکهاآنبهکالس

.شود



رنگیرنگیخمیرهای

اخبار خمیری. 10



اخبار خمیری. 10

ا انتخاب بچه ها بازی با خمیر ر. کالس بودو ساعت فعالیت انتخابی در فجر یکی از روزهای دهه 

: ن گفتتو چی؟ ثمی. رو با خمیر درست کنم« امام آمد»من می خوام : عارفه به ثمین گفت. کردند

ت و زینب هم یک مقوای سفید برداش. رو روی خمیر بنویسم« امام آمد»منم می خوام با خودکار 

که نرجس با خمیر کفشی ساخت. با خمیر قرمز و سبز، پرچم سه رنگ ایران را درست کرد

می بود که این نخستین بار. «شاه رفت»و پشتش خبر شادی آفرین « امام آمد»رویش نوشته بود 

اری از راستی اگر تو بخواهی با خمیر، اخب. دیدم اخبار مهم انقالب با خمیر نوشته شده است

انقالب ایران را روایت کنی چه می نویسی؟



مقوا

ماژیک

چسب

قیچی

رنگیکاغذ

جونامامازهاییعکسپرینت
مردمراهپیماییو

روزنامه دیواری خانگی. 11



روزنامه دیواری خانگی. 11

این بار در اردوی . چمرانی ها ماهی یک بار به خانه یکی از همکالسی هایمان می رویمما 

یم که کاغذی مواجه شدخانه نرجس با در . خانگی قصد داشتیم روزنامه دیواری درست کنیم

از پیدا پس. کار جست و جو آغاز شد. یک نقشه راه برای رسیدن به ابزار روزنامه دیواری بود

ها و کردن وسایل، بچه ها دو گروه شدند و مشغول طراحی، نوشتن مطالب و چسباندن عکس

.  گل های کاغذی شدند

ترپز در تالش های بچه ها زیبا و دیدنی بود و در ادامه به همت بچه ها عطر سمبوسه دخنتیجه 

.فضای خانه دوستمان پیچید



انقالبنذری

هرسال در مدرسه ی ما در ایام دهه ی فجر، جشنواره 
رای ب. ای به اسم نذری های انقالبی برگزار می شود

آماده شدن این جشنواره، همه ی بچه ها، مربی ها و 
و هرکس گوشه . پدرها و مادرها حضور فعال دارند

.ای از کار را می گیرد



اننگوجه،خیارشور،آبپز،مرغتخم

مصرفیکبارظرف

کاغذ

رنگیمداد

پرچمیمرغ تخم . 1



پرچمیمرغ تخم . 1

یک.شدندگروهسههابچه.گرفتندعهدهبههادومیکالسراجشنوارهاولروزمسئولیت

رایب.کردندتهیهراقاشقوظرفدیگرگروهوخیاروگوجهگروهیپز،آبمرغتخمگروه

پرچمقاشینکشیدنیعنیفاطمهپیشنهادباهمهباالخره.دادپیشنهادیهرکسهابستهروی

اطرافهایمغازهازیکیدرراهایشنذریگروههر.شدآمادههابسته.کردندموافقت

انقالبییوعدهمیانیکمدرسهاطرافدارهایمغازهیهمهامروز.کردپخشمدرسه

.خوردند



رشتهآش

کاسه

قاشق

کاغذ

رنگیمداد
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کاسه آش رشتهیک . 2

کس، هر .صبح، قیافه ی مربی ها دیدنی بود. مربی های مدرسه، مسئول دومین روز جشنواره بودند

ا شد و دیگ آش در حیاط برپ. با یک قابلمه نخود و لوبیا و یک کیسه پر از سبزی وارد می شد

کاسه ها ها را داخلآش قابلمه که حسابی قل قل کرد، بچه ها . شدندآشپز کالس سومی ها دستیار 

. ریختند

ر خدارا شک. چمرانی یک کاسه آش رشته ی داغ کنار سفره ی غذایش داشتی هر خانواده امروز 

.که قصه ی انقالب، امنیت و آرامش را مهمان سفره هایمان کرد



زردشله

مصرفیکبارکاسه

برچسب

شله زرد . 3



شله زرد . 3

همدرسدرگذاشتندقرارباهمهاخانوادهروز،اینبرای.بودجمعهجشنوارهروزسومین

ایندرداشتدوستکهایخانوادههر.بپزندجمعیدستهزردشلهیکوشوندجمع

ویر"مبارکفجردهه"نوشتنباهابچهزردها،شلهشدنآمادهبا.کردشرکتمراسم

.کردندتزییندارچینبارازردهاشله

راشحالخوزردهایشلهوشدندتقسیمماشینچندداخلگروهگروهها،باباکمکبهبعد

.کردندپخشمدرسهنزدیکبیمارستاندر



کاپ کیک تبریک. 4

آرد

شکر

تخم مرغ

شیر

پودر بکینگ 

وانیل



کاپ کیک تبریک. 4

ه برای چهارمین روز جشنواره، می خواستیم کاپ کیک نذری بپزیم و دهه ی فجر را ب

ایه کیک وقتی م. همه در کالس مشغول کار بودند. هرکسی که می توانیم تبریک بگوییم

ر کم کم عط. کردیمی فر آماده شد، کاپ کیک ها را در سینی فر چیدیم و آنها را روانه 

عدادی ت. خاله پیشنهاد داد که به گاراژ کنار مدرسه برویم. کاپ کیک ها در فضا پیچید

شکر تداشتند و از ما بر آنها با لبخند کاپ کیک ها را . کارگر در آنجا مشغول کار بودند

.چسبیدبسیار کاپ کیک ها در سرمای زمستان با یک چای داغ . کردند



کیک تولد انقالب. 5

آرد

روغن

تخم مرغ

آب

وانیل

اسمارتیز برای تزیین



کیک تولد انقالب. 5

خانه یجشن انقالب را در خود، هر خانواده به سبک جشنواره، در آخرین روز 

چم رسم خانواده ما این است که هر سال کیکی را به رنگ پر. خود برپا کرد

.  ایران بخریم و شمع های آن را در شب بیست و دوم بهمن فوت کنیم

تولد که پروژه های آشپزی ما روی کیک متمرکز است قرار است کیکامسال 

. خانه بپزیمانقالب را خودم در 



اردوهای انقالبی



مداد

کاغذ

در برج آزادیماموریت . 1



در برج آزادیماموریت . 1

وریتمامیکبرایشدنآمادهشبیهصدایی.پیچیدکالسدرصداییکالس،بهماورودبازمانهمامروز

.داریمیشپدرماجراپراردوییکشدیممتوجهصدا،اینشنیدنبا.آیدمیپلیسیهایدرفیلمکهبزرگ

شکل)کردنکشف.2دقیقیمشاهده.1:نوشتتختهرویراامروزاردویهایماموریتهاحاجیآقای

ساختن.4(کارآگاهی)کشفدرفتردرهاکشفکردنثبت.3(برجدروناشیایوهندسیهایشکلبرج،

ماموریت،طبقهرکسآزادی،برجدیدنبا.ایمایستادهسرودخواندن.5برجباالیدردارپیامموشک

تاشدیمورآسانسسواربرج،مختلفهایبخشازبازدیدازبعد.کردآزادیبرجتصویرکشیدنبهشروع

راشپیامکهبودکسیاولینمحمدحسین.دهیمانجامرادارپیامهایموشکدرآوردنپروازبهماموریت

چسبجنسازایمنیکمربندیباراپیامشکندکاریمحکمکهاینبرایاو.کردموشکسوارونوشت

.کندمیدریافترااوپیامکهکسیحالبهخوش.بستکاغذی



کاغذ

پاستل

زیرانداز

در خانه شهید چمران؛ یار امام جون باالبلندی . 2



در خانه شهید چمران؛ یار امام جون باالبلندی . 2

وایت ربر ایمان موزه شهید چمران از کودکی تا بزرگسالی آن مرد بزرگ را _خاله لیال در خانه 

کردیم سعیکدام مان هر . کشیدن کردیمبه نقاشی شروع  کرد؛ پس از آن زیرانداز انداختیم و 

از آنجا . مو پر از جاذبه را با دقتی بسیار در ذهن خود ماندگار کنیی قدیمی قسمتی از این خانه 

.  دیمبا هم باالبلندی و قایم باشک بازی کر. اردوهاستکه بازی جزو برنامه های ثابت ما در 

ه لبش صدای بازی و شادی ما در خانه شهید چمران پیچیده بود و خاله لیال با لبخندی بر گوش

.کردبازی ما را تماشا 



رنگیکاغذهای

قیچی

چسب
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پیش به سوی خانه امام جون. 3

یار در حیاط خانه امام جون، جوب آبی جاری بود و خانه بس. روزی به خانه امام جون در جماران رفتیم

که در خانه ای بسیار کوچک و قدیمی. وارد حیاطی شدیم که به بیت امام جون راه داشت. بودشلوغ

ت به حسینیه جماران رفتیم و با بچه ها ریسه درس. آن یک مبل ساده و عکسی از امام جون بود

« انی منیار دبست»و « ای ایران»دسته جمعی سرودهای . چسباندیمکردیم و آنها را به در و دیوار آنجا 

. جای امام جون بسیار خالی بود. را برای مهمانان خواندیم

ون آخر شنیده بودم که امام ج. کاش ما هم در آن روزها که امام زنده بودند در کنار ایشان بودیمای 

.با بچه ها بسیار مهربان بودند



کارپایخانوادهچند

پرچم

کاغذ

نخ

بادکنک

...به وقت قرار. 4



...به وقت قرار. 4

ما خانواده های چمرانی در مدرسه جمع شده بودیم تا. روز بیست و دوم بهمن بود

ی ها و شیشه های اتوبوس را با نقاش. دسته جمعی با اتوبوس به راهپیمایی برویم

اد کردیم تا در اتوبوس بادکنک هایمان را ب. شعارهایمان تزئین کردیم و به راه افتادیم

یکی از به میدان انقالب که رسیدیم از. در مسیر راهپیمایی به کودکان هدیه بدهیم

. را خواندیم"ای ایران"سن ها باال رفتیم و با هم سرود 

.شیرین آن روز همچنان در ذهنم ثبت شده استخاطره 


