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جلسه شورای عالی آموزش و پرورش ،دو ساعت از
مصوبه هشتصد و سی و چهارمین
براساس
ٔ
ٔ
پایه پنجم به درس هنر اختصاص دارد.
برنامه هفتگی ٔ
ٔ
مجموعه فعالیت های این کتاب ،به همراه راهنمای درس هنر (کد  )٦٨و فعالیت های طراحی شده
ٔ
توسط آموزگاران محترم ،برای اجرا در این دو ساعت پیش بینی شده است.
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خدای بزرگ را شاکریم که مجموعه ای دیگر از فعالیتهای تلفیقی هنری را که براساس تمها
پایه پنجم» خدمت شما عزیزان تقدیم میکنیم.
شکل گرفته است ،در قالب
«ضمیمه کتاب راهنمای معلم در ٔ
ٔ
برنامه درسی ملی است .امید آنکه این
دوره ابتدایی با ٔ
هدف از نگارش این کتاب انطباق ٔ
برنامه درسی هنر ٔ
برنامه درسی هنر در این دوره کمک کند.
کتاب بتواند به شما در گسترش هر چه بیشتر و بهتر ٔ
این کتاب در دو بخش تهیه و تنظیم شده است :بخش اول به تبیین کلیات برنامه اختصاص دارد.
بخش دوم شامل 12فعالیت هنری است که به صورت تلفیقی طراحی شده است .شما میتوانید هر یک از
این فعالیتها را با توجه به شرایط و امکانات کالس در جلسات متعدد اجرا کنید.

