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 مقدمه

و همراه با آغاز سال  1398سال مؤسسه یاریگران کودکان کار پویا ششمین سال فعالیت خود را در پاییز 

آید یش رو میآموزانش آغاز نمود. آن چه په کالس پنجم دبستان برای دانشو برگزاری اولین دور تحصیلی

است که هر کدام از آنها  98و زمستان مؤسسه در طی پاییز های واحدها و کارگروههای از شرح فعالیتگزارشی 

مشی خطدر راستای  رائه خواهد شد.مربوطه به طور مختصر یا با جزئیات بیشتر ا دبر اساس نوع فعالیت واح

مؤسسه که ارتباط مستمر، پیوسته و شفاف با مخاطبینش است، تالش خواهیم داشت که گزارشهای مالی و 

در اختیار شما یاریگران تر و به صورت فصلی یا شش ماه یک بار کوتاههای زمانی عملکردی مؤسسه را در بازه

  قرار بدهیم. عزیز

مجزایی در وبسایت مؤسسه به نشانی های فصلی و یا شش ماهه در فایلهای مالی گزارش

 /http://pouyachild.com  شود. بارگزاری می 
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 واحد آموزشهای فعالیت

 

 

 

  98پاییز 

 

 ،را از ...های ماهانه و.هطرح درس، پروژ روش تدریس، آموزگاران هر پایه کار بر روی محتوای تدریس 

 کردند. شروع سال تحصیلی آغاز از  یک ماه قبل
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 .مدرسه از پایه تحصیلی پیش دبستان تا پنجم ابتدایی در مهر سال جاری آغاز گردید 

  تریشببهتر اهداف آموزشی و هماهنگی از مهر ماه جلسات هفتگی در شورای آموزگاران برای پیشبرد 

 این واحد برگزار شد.

 های تحصیلی در مهر ماه سال جاری زمان با پایههمواحد آموزش هنر و واحد حرکتی  یر مجموعهدو ز

 خود کردند. هوین برنامه های ماهانه و سه ماهشروع به تد

 فراد فعال ابرای آموزگاران و  "راقبت و مداخله در کار با ترومای کودکانم شناخت،"های ه کارگاهسلسل

 سال جاری آغاز  و هر دو هفته یک بار برگزار گردید.  از مهر ماه در واحد آموزش

 الس ابتدای سال تحصیلی و سه ماه بعد، ارزیابی توصیفی از وضعیت تحصیلی دانش آموزان هر ک در

انده توسط آموزگاران همان مقطع صورت گرفت و نتایج آن طی جلساتی به اطالع واحد های مختلف رس

 شد.

 ال تجهیز و تکمیل گردید.کالس چهارم در این س کتابخانه 

 ماده هایی که احتیاج به رنگ آمیزی داشتند برای شروع سال ترمیم و آقبل از شروع مهرماه کالس

 شدند.

 ،یر برای هرتحرالوسایل بازی و لوازم  با توجه به اعالم نیاز آموزگاران مقداری تجهیزات همچون کتاب 

 کالس در نظر گرفته شد.

 ایی است اول ابتدایی تا پنجم ابتد امل تجهیزات آزمایشگاهی از پایهکه شآزمایشگاهی مدرسه  قفسه

 تکمیل و تجهیز گردید.

  و  شناسی حد روانواتحصیلی به واحد بهداشت،  آموزگاران هر مقطع ماه ارجاعاتی ازدر این سه

 مددکاری اجتماعی صورت گرفت که تمام این موارد توسط مسئول آموزش پیگیری شد.

  ستیک را ژیمینا پایه های تحصیلی اول و دوم رشتهحرکتی تصمیم گرفته شد که های ارتمهدر واحد

 به عنوان فعالیت ورزشی هفتگی دنبال کنند.
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 98زمستان 

 های ماهانه برگزار شد و در آن برای نوشتن طرح درسماه و بهمن ماه  یمعلمان در د یشورا اتجلس

 د.های الزم انجام شریزیهماهنگی و برنامه

 ونا و برای کودکان پیگیری شد که به علت شیوع کر 1399جشن نوروز  ریزینامهبر یبرا یجلسات

 تعطیلی مدارس این جشن برگزار نشد.

 لیتحل .شدند یستمیس یابیماه ارز کیآن به مدت  یهامجموعه ریماه واحد آموزش و ز یدر د 

 . دیرس تیریع واحد مدو به اطال آوریجمعدر بهمن ماه  یابیحاصل از ارز یهاداده

 نابایخ یاز آتشنشان دیبازدشامل دبستان تا پنجم دبستان  شیاز مقطع پ یدانش آموز یشش اردو 

 .دیبهمن ماه برگزار گرد 15ماه تا  یدر دباستان  رانیحسن آباد و موزه ا

  تعطیل شد.  کرونا روسیو وعیش لیسال به دل انیاسفند ماه تا پا 17واحد آموزش از 
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 شناسیواحد روانهای فعالیت
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 98پاییز 

 :آمار کلی 

 

 تعداد جلسات مشاوره/روان درمانی تعداد مراجعین

 132 20 دانش آموزان

 10 6 خانواده

 کارکنان

 

1 5 

 147 27 جمع

 

 

 )مشکالت و اختالل های تشخیصی مراجعین )دانش آموزان و خانواده: 

 
کم 

 توجهی/

بیش 

 فعالی

اختالالت 

دگیری یا

-اختصاصی

مشکالت 

یادگیری، 

 تحصیلی

اختالالت 

مرتبط با 

 تروما

مشکالت 

مرتبط با 

اختالل 

مصرف 

مواد 

 همسر

مشکل 

ارتباطی با 

 همساالن

بدون 

اختالل 

برجسته 

بالینی 

)مشکالت 

 آموزشی(

رفتار 

 پرخطر

مشکالت 

شناختی و 

عصب 

 شناختی

جلسه با 

والدین 

برای 

بررسی 

وضعیت 

دانش 

آموز در 

 خانه

 نفر 6 نفر 2 نفر 1 نفر 2 نفر 1 نفر 1 نفر 1 نفر 8 نفر 5
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 )روند و پیشرفت مشاوره و روان درمانی )دانش آموزان: 

 

هبود و پیشرفت قابل ب

 همالحظ

بهبود و پیشرفت 

 نسبی

 م و بدتر شدن وضعیتشدت عالی تغییر نکردن وضعیت

 - نفر 3 نفر 7 نفر 10

 

 

 جلسات سازمانی: 

 

با معلم ها  هجلس

پیگیری وضعیت )

-دانش آموزان 

 -تبادل اطالعات 

 ارائه سوپرویژن

با مدیریت ه جلس

 سرپرستان /

جلسه با 

سرپرست 

 آمورش

جلسه با 

 سرپرست

مددکاری 

 اجتماعی

 

 

 جلسه با روان شناسان

 

شرکت در 

جلسه 

مدیریتی 

ارزیابی دانش 

 آموز

 جلسه 6 جلسه 22 جلسه 5 جلسه 8 جلسه 9 جلسه 14
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 ی کالس یا کارگاه آموزشیبرگزار: 

 

تعداد  پایه ها عنوان جلسات

 جلسات

 2 پنجم-چهارم-سوم بازی های گروهی

 -نجمپ -گروه پسران چهارم آموزش مهارت های خودمراقبتی

 دختران

18 

 2 پنجم یجانیه -آموزش مهارت های اجتماعی

 2 دوم -اول آموزش رفتارهای جرات ورزانه

 

مداخله در کار با  کارگاه شناخت، مراقبت و

 آسیب

 3 معلمان

 27  جمع

 

 

 سایر فعالیتها : 

 

نوبت مقاله برای  5تهیه و ترجمه 

 سایت

تهیه شرح وظایف و شغلی 

 بخش بالینی

تنظیم شرح وظایف روان 

شناسی )ادغام بالینی و 

 تربیتی(

 نوبت 10تولید محتوا برای فضای مجازی در  
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 جمع بندی و نتایج : 

 

راجع  به نفر م 27مجموعا تعداد   1398ه می شود در سه ماهه پائیز جداول فوق مالحظ مانطور که دره

ز بوده اند. نفر دانش آمو 20نفر آنها خانواده دانش آموزان و  6واحد روان شناسی وجود داشته است که 

 تجلسه مشاوره و روان درمانی برگزار گردیده است. اختالالت تشخیصی و مشکال 147در این مدت 

عین دانش نفر( از مراج 10درصد ) 50مراجعین در جداول ارائه گردیده است. پیشرفت و روند درمان در 

نفر(  3صد )در 15نفر(، بهبود نسبی و در  7درصد موارد ) 35آموز، بهبود و پیشرفت قابل مالحضه و در 

 تغییر نکردن وضعیت گزارش شده است. 

جلسه با بخشهای  64وزشی برگزار کرده و همچنین جلسه آم 27در این مدت واحد روان شناسی 

 مختلف موسسه داشته است .

    

 98زمستان 

 :آمار کلی 

 

 تعداد جلسات مشاوره/روان درمانی تعداد مراجعین

دانش 

 آموزان

28 110 

 4 4 خانواده

 کارکنان

 

  

 115 32 جمع
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 )مشکالت و اختالل های تشخیصی مراجعین )دانش آموزان: 

 

م ک

 ی/توجه

بیش 

 فعالی

اختالالت 

یادگیری 

اختصاص

-ی

مشکالت 

یادگیری، 

 تحصیلی

اختال

الت 

مرتب

ط با 

 تروما

اضطرا

ب 

خفی

 ف

مشکل 

ارتباطی در 

خانواده 

 )خانواده(

بدون 

اختالل 

برجست

ه 

بالینی 

)مشکال

ت 

آموزش

 ی(

رفتار 

پرخط

 ر

مشکال

ت 

شناخت

ی و 

عصب 

شناخت

 ی

مشک

الت 

رفتار

 ی

مشک

الت 

مربو

ط به 

 سوگ

مشکل 

 جسمی

 نفر 2 نفر 2 نفر 1 نفر 1 نفر 1 نفر 11 نفر 4

(1 

نفر 

خانوا

 ده(

 نفر 1 نفر 1 نفر 2 نفر 2

 

 

 آموزان(شرفت مشاوره و روان درمانی )دانشروند و پی: 

 

هبود و پیشرفت ب

 هظقابل مالح

بهبود و پیشرفت 

 نسبی

 شدت عالیم و بدتر شدن وضعیت تغییر نکردن وضعیت

 - نفر 5 نفر 11 نفر 10
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 جلسات سازمانی: 

 

با معلم  هلسج

)پیگیری ها 

وضعیت دانش 

-آموزان 

تبادل 

 -اطالعات 

ارائه 

 سوپرویژن

با ه جلس

مدیریت 

 سرپرستان/

جلسه با 

سرپرست 

 آمورش

 جلسه با سرپرست

مددکاری 

 اجتماعی

 

 

جلسه با روان 

 شناسان

 

شرکت در جلسه 

مدیریتی ارزیابی 

 دانش آموز

 جلسه 2 جلسه 20 جلسه 4 هجلس 5 جلسه 4 جلسه 10

 لسهج 45 :جمع 

 

 

 برگزاری کالس یا کارگاه آموزشی: 

 

 تعداد جلسات پایه ها نوان جلساتع

 2 چهارم-اول بازی های گروهی

 6 دختران -اولگروه پسران  آموزش مهارت های خودمراقبتی

 2 دوم -اول آموزش رفتارهای جرات ورزانه

 

 3 ها معلم مراقبت و مداخله در کار با آسیبکارگاه شناخت، 
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 1 مادران کالس فرزند پروری برای مادران

 14  جمع

 

 

 سایر فعالیتها: 

 

نوشتن پروپوزال برای درمان 

روانپزشکی برای مادران و کالس 

 فرزندپروری

شرح وظایف و نهائی تهیه 

 شغلی بخش بالینی

تهیه فرمت گزارش فصلی 

 ییزبرای واحد و تهیه گزارش پا

تهیه و ترجمه مقاله برای وب 

 نوبت 1سایت 

 نوبت 6تولید محتوا برای فضای مجازی در 

 

 

 جمع بندی و نتایج : 

 

راجع  نفر م 32مجموعا تعداد   1398ه می شود در سه ماهه زمستانظمانطور که در جداول فوق مالحه

موز بوده آنفر دانش  28آموزان و نفر آنها خانواده دانش  4به واحد روان شناسی وجود داشته است که 

مشکالت  جلسه مشاوره و روان درمانی برگزار گردیده است. اختالالت تشخیصی و 115اند. در این مدت 

عین دانش نفر( از مراج 10درصد ) 38مراجعین در جداول ارائه گردیده است. پیشرفت و روند درمان در 

 5رصد )د 20نفر(، بهبود نسبی و در  11د موارد )درص 42آموز، بهبود و پیشرفت قابل مالحضه و در 

 نفر( تغییر نکردن وضعیت گزارش شده است. 

جلسه با بخشهای  45جلسه آموزشی برگزار کرده و همچنین  14در این مدت واحد روان شناسی 

 مختلف موسسه داشته است .
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 واحد مددکاری اجتماعیهای فعالیت                   

 

 
 

 

  98اییز پ
 

  موزان(آها + دانشمددجو به درمانگاه خیریه حضرت ولیعصر )عج( )خانواده 10ارجاع 

  آموزان(ها + دانشمددجو به درمانگاه خیریه اباصالح )خانواده 25ارجاع 
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  انواده خ 4توزیع  ماهانه بسته غذایی )برنج، روغن، ماکارونی، رب گوجه، حبوبات، قند و چای( بین

 نیازمند 

 دانش آموز  8زدید منزل با 

  مادر به روانپزشک  2کودک و  2ارجاع 

 آموزان توزیع مسواک و خمیر دندان بین تمامی دانش 

 التحریر و کیف بین تمامی دانش آموزان توزیع کفش ، روپوش ، لوازم 

 آموزان توزیع لیوان بین تمامی دانش 

 اسبت شب یلدا آموزان به منتوزیع شال و کاله و دستکش بین تمامی دانش 

 رای ب "وگو درباره مسایل جنسی با فرزندانشاناحساس راحتی والدین در گفت"دوره آموزشی  یبرگزار

 نفر از مادران   8

  موزان به دندانپزشک آنفر از دانش 2ارجاع 

  دانش آموز به درمانگاه بهگر به دلیل دررفتگی انگشت دست  2ارجاع 

  توزیع قرص ویتامینD3 آموزان ه بین تمامی دانشبصورت ماهان 

 آموزان به صورت هفتگی )رشک / شپش(غربال موی سر دانش 

  نفر از دانش آموزان به بیمارستان تهرانپارس  1ارجاع 

 تهیه اسناد مالی برای بهزیستی شهر تهران 

 تهیه آمار نه ماهه برای بهزیستی شهر تهران 

  دانش اموز  3پیگیری علت غیبت های مکرر 

 تومان(هزار  950مالی برای واحد مددکاری اجتماعی ) ماهانه مبلغ  جذب اسپانسر 

 های نیازمند تهیه بخاری برای یکی از خانواده 

  تهیه جعبه کمک های اولیه برای واحد مددکاری اجتماعی 

  تهیه قرص ریتالین برای سه دانش آموزADHD  هر دو هفته یکبار 

 نش اموزان کالس چهارم و پنجم برگزاری کاره پیشگیری از آزار جنسی برای دا 

  کودک جهت سنج بینایی به بهزیستی جالیی پور  15ارجاع 

  کودکی که نیاز به استفاده از عینک داشتند  5تهیه عینک برای 
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  کودک به آزمایشگاه جهت چکاپ خون  75ارجاع 

  دانش آموز به بیمارستان حضرت علی اصغر  1ارجاع 

  ر اختالل سوءمصرف مواد محرک بود به کمپ ترک اعتیاد مورد از والدینی که درگی 1ارجاع 

  مورد از دانش آموزان به بیمارستان فارابی  1ارجاع 

 انجام تست HIV  نفر از مادران  10و نفر از پرسنل  25کودک و  75از 

 

  98زمستان 

 برگزاری دوره خودمراقبتی برای مادران کودکان تحت پوشش 

  ت مالی خانواده به خیر جهت حمای 2معرفی 

  مورد 80ارائه خدمات مشاوره و مداخالت مددکاری به تمامی کودکان در حدود 

 15 مورد بازدید منزل کودکان جهت بررسی وضعیت اجتماعی و اقتصادی آنها 

 25 مورد ارجاع کودکان و مادران به مراکز درمانی 

  مورد ارجاع به مراکز درمانی توسط واحد مددکاری 15تامین هزینه 

 غربالگری تمامی کودکان به لحاظ وضعیت چشم پزشکی و اپتومتری 

  مورد عینک توسط خیر برای بچه های نیازمند عینک 10تهیه 

 غربالگری تمامی 

  ( از نظر وضعیت دهان و دندان  80کودکان )مورد 

  مورد کودک نیازمند به خدمات دندانپزشکی جهت ترمیم و کشیدن دندان 8ارجاع 
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 80 ایش خون از تمامی کودکان بررسی وضعیت کم خونی آنانمورد انجام آزم 

  مورد کودک نیازمند به خدمات روانشناسی به واحد روانشناسی مرکز 20ارجاع 

  مورد نیازمند خدمات روانپزشکی و پیگیری وضعیت آنان و خانواده هایشان 3ارجاع 

  مورد کودکان نیازمند به درمان دارویی 12تهیه دارو برای 

 3 ام آزمایش تخصصی تیروئید، خون و سنجش ویتامین هامورد انج 

  پرونده و فرم مصاحبه مددکاری برای تمامی کودکان 80تهیه 

 تهیه گزارش های پایان سال و اسناد حمایتی برای بهزیستی 

  ارائه مشاوره و توصیه های الزم به تمامی خانواده ها جهت جلوگیری از ابتال به کرونا 
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 های حرکتیهارتم های کارگروهفعالیت

 

 

 

  98پاییز 

 برگزار وورکسیک یهاکالس  در ابتدای سال تحصیلی های حرکتیاتاق مهارت راتیتعم علت به 

دانش  آن در شد که  انجام دبستان پنجم تا دبستان دوم کالس یبرا یشخص دفاع هادوشنبه فقط  .نشد

 شدند. آماده زرد کمربند آزمون یبرا آموزان 

 . دش  برگزار دبستان دومهای اول و کالس یبرا کیمناستیژ و یجسمان یآمادگ کالس 
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 علقم پل و ینورد صخره اردوی ورزشی تفریحی کودکان به  داوطلبان و یاریگران موسسه  یهمکار با 

  ده شدند.بر انقالب باشگاه واقع در

پیگیری   دبستان اول و دبستان شیپ کالس آموزاندانش با یگروه یباز قالب در یحرکت یهامهارت 

 تیقوت ،چشم و دست یهماهنگبا هدف   (پاراشوت) چتر موارد زیر بود:  شامل یگروه یهایبازشد که 

 و دست یهماهنگ هدف با یباز یصندل ی؛همکار و دست انگشتان و سرشانه ،کتف عضالت

  آرام کیموز با یتمیر حرکاتی؛  کارهم و یچابک ،العمل سرعت ،چشم

 

    98زمستان 

ند جهت دریافت کمرب یکالس دفاع شخص دبستان آموزان دوم دبستان تا پنجمدانش یشنبه ها برادو 

آزمون  یاردر اسفند ماه برگز ایکودکان کار پو گرانیاریموسسه  یلیبه علت تعط زرد ادامه داده شد.

  موکول شد99کمربند زرد به سال 

س در کال شد. دوم دبستان بر گزار و بستانکالس اول د یبرا کیمناستیو ژ یجسمان یآمادگ کالس 

  د.شویقلب و عروق انجام م تیتقو ،یو درشت، چابک زیعضالت ر تیتقو یجسمان یآمادگ

 شد. کار  ول دبستانا -دبستان  شیکالس پ یهابا بچه یگروه یدر قالب باز یحرکت یهامهارت 

هدف  -) پاراشوت(چتر، (لاب میبا توپ بزرگ)ج یباز ،هوپ یبا هول یباز: شامل یگروه یهایباز

 یصندل همکاری - دست انگشتان و سرشانه  -عضالت کتف  تیتقو -دست و چشم  یهماهنگ :یباز

 یمهارت ها موزشآ)در  ریهمکا – چابکی - العمل سرعت  -دست و چشم ی: هدف : هماهنگ یباز

 .(دارند یکه ضعف حرکتاست  یبا کسان تیالو یحرکت

  کالس دوم دبستان تا پنجم دبستان رایبسسه کالس شطرنج در مو یبرگزار 

  دبستان تا پنجم دبستان شیاز کالس پ یآزمون حرکت گرفتن 
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 گفتاردرمانیهای کارگروه فعالیت                                    

 

 

  98پاییز 

ده شده مقاطع بر اساس اسامی دادبستانی و چند نفر از کودکان دیگر در فصل پاییز تمامی کودکان پیش *

یداری، ها شامل موارد مربوط به ادراک توجه، حافظه بینایی و شنتوسط معاینات قبلی ارزیابی شدند. این ارزیابی

 توجه و تمرکز، آگاهی واجی، ارزیابی ساختمان دهانی و سایر ازیابی های مربوطه بودند. 

http://www.pouyachild.com/


 

 

 www.pouyachild.comوبسایت: 

 09120906277 - 02155627044شماره تماس: 

 14نشانی: شوش، هرندی، خیابان معروفخانی، کوچه زمانپور، پالک 
22 

 

بندی نیاز به جلسات گفتار درمانی داشتند لویتواکان بر اساس نفر از کود 10های انجام شده حدود در ارزیابی

 ت. جام پذیرفکه درمان آنها آغاز شد. همچنین جلسات گفتاردرمانی گروهی نیز برای تعدادی دیگر از کودکان ان

 

  98زمستان 

 

 پایه
تعداد کودکان 

 ارزیابی شده

تعداد کودکانی 

که مورد 

مداخله قرار 

 گرفته اند

 نوع مداخله

تعداد 

جلسات 

 برگزار شده

پیش 

 دبستانی

تمام کودکان 

 پیش دبستانی
7 

، عمدتا : حافظه ، توجه و تمرکز ، شناخت

 و... اختالالت تلفظی
5-6 

 3 حافظه شنیداری ، توجه و تمرکز 1 3 اول

 4 5 وم د

 اختالل یادگیری

 لکنت

 حافظه

 

5-6 

 4 اختالل یادگیری 1 3 سوم

 - - - 1 چهارم

 

 باشند:ر زمینه های زیر میای انجام شده دارزیابی ه *    

 وتوجه  ـدت ( حافظه ) شنیداری ، بینایی ، کوتاه مدت ، بلند م ـلکنت  ـاختالالت تلفظ  ـاختالالت یادگیری 

 دقت بینایی و شنیداری و. .. ـتمرکز 
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حی ی مربوطه طراهالل زبانی ، لکنت و. .. ( برنامبرای هر کودک برحسب نوع مشکل ) اختالل تلفظ ، اخت  *

 دقیقه برگزار شد. 30ـ40ی درمانی در حدود شد و هر جلسه

ه گفتار بوط رفع مشکالت مربنیاز به کودکان پیش دبستانی به دلیل ورود به کالس اول در سال آینده و  *

 ، تمامی آنها مورد ارزیابی قرار گرفتند.در سال تحصیلی آینده

های معلمان مورد ارزیابی قبلی و توصیه هایراساس گزارش، چهارم ب های اول ، دوم ، سومکودکان کالس *

 و سپس درمان قرار گرفتند. 

ی شدند داوطلب ارزیاب گرمورد از کودکان در مقاطع مختلف توسط همکار گفتاردرمان 15همچنین تعداد  *

 که جلسات درمان تعدادی از آنها همچنان ادامه دارد. 

 عملکرد

خاص  شرایط باشد اما به دلیلهای روزانه به خصوص در منزل مییننی نیازمند تمرتمرینات گفتاردرما 

های آموزشی در ها در خصوص انجام برنامهمکاری خانوادهکودکان این مرکز از جمله دو زبانه بودن و عدم ه

دن د شو این باعث کن گیردسسه و فضای آموزشی صورت می در سطح مؤمنزل، آموزش گفتاردرمانی  عمدتاً

 .هرچند که بعضی از کودکان درصد قابل قبولی از پیشرفت را نشان دادند شود.روند پیشرفت می
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 هنر های کارگروهفعالیت

 

 

 
 

  98پاییز 

 

 طراحی چهره 

ر کودک  رفت. به ههای طراحی، تجسم فضایی، درک مفهوم قرینه انجام پذیاین فعالیت با هدف، تقویت مهارت

 .یمه دیگر صورت را ترسیم کردتصویر را برروی کاغذ چسبانده و ناو اش داده شد، ویری از چهرهتص
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  )نقاشی )مقطع پنجم و چهارم 

رایش ضوعی را که ب. هر کودک مودی و تفریح با کودکان گفتگو شددر این فعالیت ابتدا درباره موضوع شا

تن نیک رفتن، سفر، داشن در کنار خانواده و پیکبودجشن تولد،  بخش بود مطرح کرد.خوشایند و شادی

کنیک تبا  ها هر کودک موضوع خودش را پس از پایان گفتگو و برنده شدن از آن جمله بود. فوتبال ماشین،

 نقاشی کرد.مرکب رنگی 

 

 
 

 کالس  سوم( خانه  تصویر سازی با کالژ عکس ( 

، انجام شد. به کودکان جسم خالق و تجسم فضاییت های طراحی،با هدف تقویت مهارتاین فعالیت در کالس 

تصاویری از پنجره و درب خانه داده شد، کودکان تصویر دلخواه خود را انتخاب و در صفحه ترکیب بندی کرده و 

عکس، ماژیک، مرکب  با تکنیک کالژبا تخیل خود ادامه آن را نقاشی کردند. هر یک تصویری متفاوت از خانه را 

 خلق کردند.رنگی 
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 انسان  تصویر سازی با کالژ عکس 

تناسبات اعضای  راحی فیگور انسان وآموزان با طخالق، آشنایی دانشتجسم  های طراحی،ا هدف تقویت مهارتب

ن کودکاداده شد و از  (کودکان تصاویری از لباس )پیراهن و شلواراین فعالیت در کالس انجام شد. به بدن 
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 کنند.نقاشی دارند    در مکانی که دوست آنرا کنند و در پایان ا نقاشی خواسته شد با آن یک آدم کامل ر

 

 طراحی چهره 

ه روی هم بدر ادامه تقویت مهارت طراحی دانش آموزان، این بار از هر دانش آموز خواسته شد، دو به دو رو 

گری از و مشاهدهشکال صورت و تقویت توجه نشسته و از چهره دوستشان نقاشی بکشند، توجه به فرم، خط و ا

 کالس بود.در فعالیت اهداف این 
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 ها )کالس پنجم(تابلوی آرزو 

د درباره شنش آموزان خواسته های خود، از دات کودکان برای نقاشی درباره آرزوبا توجه به عالقه و درخواس

ودکان ک . سپسخواندند و درباره آن گفتگو شد هایشان رادانش آموزان هر یک آرزو بنویسند.های خود آرزو

اب ان را انتخه تصویری از آرزوهایشاین شکل که از تعدادی مجل به .تصویر آرزو هایشان را درست کردند تابلوی

 چسباندند و سپس با نقاشی تکمیلش کردند. زده و بر روی تابلو کرده و برش 

 

 کالس پنجم(  کار گروهی برای جشن شب یلدا )  درست کردن آدمک ننه سرما 

خواهند درست کنند های آنچه میآموزان درباره ویژگییت که به صورت گروهی انجام شد، ابتدا دانشدر این فعال

، بدن هایشان تبادل نظر کردند و هر یک بخشی از کار را به عهده گرفتند، کشیدن صورت،با همکالسی

 نلیت درستوا بر روی یوما رنهایت با مشارکت هم آدمک ننه سر آمیزی، چسباندن موها و لباس و ... و دررنگ

 کردند.

 

 کار گروهی کالس چهارم(  برای شب یلدا درست کردن نماد خورشید ( 

 رش زدند وبگیری کرده و سپس آن را ی رنگی دوردر این فعالیت ابتدا کودکان دست های خود را بر روی مقواها

  چسباندند. مقواهای رنگی خود را رده و دور تادور آنآمیزی و نقاشی کولیت، خورشید را رنگسپس بر روی یون

 این فعالیت جهت تقویت هماهنگی چشم و دست هم بسیار مناسب است.

 بخشی به اشیاکالژ و جان 

 

...   ، کفش، شانهاز انواع مختلف تراش، توپ، مداد اشیاای از تصویر مجموعه ،بخشیکالژ و جان فعالیت در 

حبت با کودکان ص این اشیا در مورد انواع این اشیا و اشکال فت.ده و در اختیار بچه ها قرار گرپرینت گرفته ش

http://www.pouyachild.com/


 

 

 www.pouyachild.comوبسایت: 

 09120906277 - 02155627044شماره تماس: 

 14نشانی: شوش، هرندی، خیابان معروفخانی، کوچه زمانپور، پالک 
29 

 

قرار  و ایاشدادن شخصیت انسانی به خواست شده تا با تواند باشد و از بچه ها درکه هر کدام به چه شکل می شد

 ، تصاویر جدید خلق کنند.ساندادن آنها در حاالت و رفتار ان

 

 

 1398زمستان  

 

 دوخت پروژه 

، گزار شدآموزان داوطلب و عالقمند از مقطع چهارم و پنجم برنفر از دانش 10ه برای حدود الس کدر این ک

های دوزی پارچههای ساده و تکه، با دوختبر روی پارچه کشیده بودندکه خود را آموزان طرحی از پرنده دانش

 کامل کردند.رنگی 

 پروژه قصه و هنر 

لی اکبر صادقی، عبه نویسندگی نادر ابراهیمی و تصویرگری  "انپهلوان پهلوان"تصویرسازی بر اساس کتاب  -1

های او و ردیآموزان با شرح پهلوانی پوریای ولی و جوانمانشطرح کلی کالس هنر را شکل داد. در این پروسه د

شخصیت  وقصه  خود را از بخشی ازیک نقاش ایرانی)علی اکبر صادقی( و زندگی و آثارش آشنا شدند و تصاویر 

 گیر روی مقوای گراف خلق کردند.نویس و الک غلطیای ولی با روانپور

در این طرح درس، کتاب برای  نوشته احمد رضا احمدی.« در باران از سفر آمد»تصویر سازی بر اساس کتاب -2

ی پسرک بودید در پشت پنجره چه اگر شما جا این پرسش از آنها پرسیده شد کهآموزان خوانده شد و دانش

 ؟ دانش آموزان پاسخ های حود را نوشتند و سپس تصویر سازی کردند.یدددیمی
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وزان گفته شد و آم، داستان برای دانش، در جلسه اول«ماهی سیاه کوچولو»تصویر سازی بر مبنای داستان  -3

از  ها قسمتی از داستان را انتخاب و با مداد رنگی تصویرسازی کردند. در جلسه دوم هر یکسپس هر یک از بچه

 کودکان مقواهایی را با تکنیک آب مرکب و نمک رنگ آمیزی کردند.)این طرح درس ادامه دارد(

 

 

 چه چیزی را دوست داری بسازی؟"وع نقاشی با موض" 

پس سداشته باشند گفتگو شد و و چیزهایی که دوست دارند  درباره عالیقشان هااین طرح درس با بچهدر 

 دادرنگی چیزی را که دوست دارند بسارند را نقاشی کردند. آموزان هر یک با مدانش
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 دوست دارید در آینده چه شغلی داشته باشید؟ "نقاشی با موضوع"  

ه ب فتگو درباره مشاغل صورت گرفت و دانش آموزان خود را در شغلی که دوست دارنددر این طرح درس گ

 تصویر کشیدند.
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 واحد روابط عمومیهای فعالیت

 

 

 

   98یز و زمستان پای

 جدید مؤسسه  وبسایتاندازی راه 

  مؤسسه  داوطلب 55ی روز داوطلب براجشن برگزاری 

http://www.pouyachild.com/


 

 

 www.pouyachild.comوبسایت: 

 09120906277 - 02155627044شماره تماس: 

 14نشانی: شوش، هرندی، خیابان معروفخانی، کوچه زمانپور، پالک 
33 

 

 آموزان مؤسسه از های دانشدر فصل پاییز با هدف تامین مالی ماهیانه هزینه دو هشت برگزاری پویش

  طریق سهام بیست هزار تومانی

  تمان مؤسسه در ابتدای سال تحصیلیهای بازسازی و رنگ ساخبخشی از هزینهتامین 

  های همؤسسه و تامین بستبرای کودکان مؤسسه با حضور تعدادی از یاریگران  یلداشب جشن برگزاری

 هدیه شب یلدا شامل شال گردن کاله و جوراب برای کودکان

 ر، کفش التحریتحصیلی به کودکان شامل: کوله پشتی، لوازم هدیه ابتدای سال هایکمک به تامین بسته

 و روپوش 

 های اسپانسرینگ مؤسسه انجام برخی از فرایند 

  روز ، کپوسترهای مناسبتی مربوط به روز جهانی کودتهیه بروزرسانی شبکه های اجتماعی و وبسایت و

  و نوروز  شب یلدا، داوطلب

 ای معرفی ریزی برای قراردادن میزهان و آزاد و برنامههای عالمه طباطبایی، تهرنشگاهارتباط با دا

 ها فرایند نیمه تمام ماند.( های فوق الذکر) به دلیل شیوع کرونا و تعطیلی دانشگاهدر دانشگاهمؤسسه 

 مؤسسه و  نوروز برای کودکانمواد غذایی و پوشاک های حمایتی تهیه بسته برگزاری کمپین

 هایشانخانواده

 ایام کرونا برای کودکان مؤسسه در  ها برای تهیه اقالم بهداشتیهماهنگی 

 به دلیل شیوع کرونا جشن نوروز برگزار نشد.( برگزاری جشن نوروز کودکان  هماهنگی برای ( 

  تهیه پروپوزالهای مالی و گزارشهای عملکردی و مالی مؤسسه 

 دهیارتباط با یاریگران و داوطلبان و گزارش 
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