
 

 

. برای خرید فایل ورد و قابل این فایل فقط برای مشاهده می باشد 
ویرایش این طرح درس  به قیمت فقط دو هزار تومان  به همین سایت 

 www.moallemsite.irمراجعه کنید . 

1 
 

 

 طرح درس  ساالنه هنر دوم ابتدایی

 مهر

 ابزار و موارد مورد نياز عنوان فعاليتهاي هنري تاریخ ایام هفته

 مدادرنگي-كاغذ نقاشي با نقطه وخط  چهارشنبه

 مدادرنگي-كاغذ نقاشي با موضوع آزاد  دوشنبه

 مدادرنگي-كاغذ نقاشي با موضوع معين  چهارشنبه

 كاغذ مقوايي-چسپ-لپه پهكاردستي كار با ل  دوشنبه

 قيچي-چسپ-تكه پارچه برش پارچه درست كردن شكل  چهارشنبه

 //////////////////////// //////////تعطيل رسمي/////////  دوشنبه

 //////////////////////// //////////تعطيل رسمي/////////  چهارشنبه

غذ مقوايي يا كا-چسپ-پوست پسته كاردستي كاربا پوست پسته  دوشنبه

 كارتن

برش كاغذ رنگی وچسپاندن به   چهارشنبه

 صورت نقاشی

 كاغذمقوايي-قيچي-چسپ-كاغذرنگي

  

 **آبان**

 ابزار و موارد مورد نياز عنوان فعاليتهاي هنري تاریخ ایام هفته

 سيم فلزي-چسپ مايع-گردوموش و الك )كاردستي با اشياء طبيعي  دوشنبه
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 (پشت

 مدادرنگي–كاغذ  با موضوع آزادنقاشي   چهارشنبه

 چسپ-كاغذ برقي-كاغذ مچاله شده رنگ آميزي با كاغذمچاله  دوشنبه

كاغذ -چسپ مايع -برگهاي درختان شكل سازي با برگ درختان  چهارشنبه

 گالسه

كليشه )نقاشي براي شكل دادم شده  دوشنبه

 (اي

 مدادرنگي-كاغذ

 كاغذ گالسه-چسپ  -درختان برگهاي شكل سازي با برگ درختان  چهارشنبه

 مدادرنگي-كاغذ نقاشي از يك داستان بيان شده  دوشنبه

 مداد-كاغذ خوشنويسي خط ريز  چهارشنبه

  

  

  

 **آذر**

 ابزار و موارد مورد نياز عنوان فعاليتهاي هنري تاریخ ایام هفته

 كاغذهاي رنگي متفاوت-قيچي رشته كردن كاغذ  دوشنبه

ظروف یكبارمصرف كوچك  ذ وپالستيك و شكل سازيبرش كاغ  چهارشنبه

-چسپ-چوب باریك-وبزرگ

 نخ-قيچی

پازل درست كردن توسط دانش   دوشنبه

 آموزان

 قيچي-تصويرهاي متفاوت
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از قبل آماده )چسپاندن تكه هاي پازل  چهارشنبه

 (شده

 چسپ ماتيكي-كاغذمقوايي-پازل

 A4كاغذ-مداد-طرح يك گرگ سياه قلم با موضوع معين  دوشنبه

 كاغذ مقوايي -قيچي برش داخلي كاغذ  چهارشنبه

 كاغذ–گواش  چاپ انگشتي با گواش  دوشنبه

 A4كاغذ -مدادرنگي نقاشي براي قصه يا شعر  چهارشنبه

كاغذمربعي،مستطيلي -كاغذ مثلثي نقش سازي با اشكال هندسي  دوشنبه

 …و

 **دي**

 و موارد مورد نياز ابزار عنوان فعاليتهاي هنري تاریخ ایام هفته

 مداد-كاغذ خط دار خوشنويسي خط ريزي  دوشنبه

 مدادرنگي-كاغذ نقاشي گروهي  چهارشنبه

 چسپ-قيچي-كاغذ رنگي مقوايي ساختن كارت تبريك  دوشنبه

 مداد-كاغذ (نويسندگي)داستان سازي  چهارشنبه

 تصويرآماده يك داستان تلفيق قصه با نقاشي  دوشنبه

 شعرآماده سرود خواني  چهارشنبه

 سيب-نخ نمايش خوردن سيب آويزان  دوشنبه

 مدادرنگي-كاغذ-مداد يافتن تصوير از مجموعه خطي  چهارشنبه

 چسپ-قيچي-پارچه-كاغذمقوايي شكل سازي با پارچه روي كاغذ  دوشبنه
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 **بهمن**

 ابزار و موارد مورد نياز عنوان فعاليتهاي هنري تاریخ ایام هفته

 مدادرنگي-A4كاغذ نقاشي گروهي  دوشنبه

 -چسپ-قيچي–كاغذمقوايي  ساختن پاكت  چهارشنبه

 چوب-آب-ليوان  توليدصدا با ليوانهاي آب  دوشنبه

 ضبط صوت آوازخواني  چهارشنبه

 ضبط صوت ونوار-دايره-چوب اجرا ي سرودباريتم  دوشنبه

 كاغذ-چسپ-پوست پسته-لپه شكل سازي وكاربا لپه ياپوست پسته  چهارشنبه

 ////////////////////////////// ///////////تعطيل///////////  دوشنبه

 نقاشي ناقص تكميل نقاشي ناقص  چهارشنبه

 **اسفند**

 ابزار و موارد مورد نياز عنوان فعاليتهاي هنري تاریخ ایام هفته

داستان سازي براي نقاشي كشيده   دوشنبه

 شده

 نقاشي آماده

 مدادرنگي-كاغذ-مدل آماده احي از روي مدلطر  چهارشنبه

 مدادرنگيA4 -كاغذ نقاشي تخيلي  دوشنبه

 كاغذمقوايي-چسپ-كاغذ رنگي استفاده از كاغذ مچاله دررنگ آميزي  چهارشنبه

 وسايل گريم نمايش  دوشنبه
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 وسائل دورريختني شكل سازي با مواد دورريختني  چهارشنبه

 چسپ-قيچي-كاغذ رنگي برش كاغذ و شكل ساختن  دوشنبه

 مداد-كاغذ نقاشي دلخواه  چهارشنبه

  

 **فروردين**

 ابزار و موارد مورد نياز عنوان فعاليتهاي هنري تاریخ ایام هفته

 مدادرنگي-كاغذ-ارائه مدل طراحي از روي مدل  دوشنبه

 كاغذمقوايي-چسپ-پازل آماده پازل  چهارشنبه

ن نقاشی صحنه اي از یك داستا  دوشنبه

 بيان شده

 مدادرنگي-A4كاغذ

 مداد-كاغذ سياه قلم باموضوع معين  چهارشنبه

 صابون-آب-پيش بند-گل كاربا گل  دوشنبه

 **ارديبهشت**

 ابزار و موارد مورد نياز عنوان فعاليتهاي هنري تاریخ ایام هفته

درست كردن فضاي طبيعي با كاغذ   چهارشنبه

 (دايوراما)رنگي

 كاغذمقوايي-قيچي-چسپ-كاغذ رنگي

 مداد– A4كاغذ خوشنويسي  دوشنبه

 دستمال-كاغذ-گواش چاپ انگشتي با گواش  چهارشنبه

 كاغذ رنگي-طرح كشيده شده ناقص تكميل نقاشي ناقص  دوشنبه
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 چسپ-كاغذ مقوايي-برگ درختان شكل سازي با برگ درختان  چهارشنبه

 مدادرنگي-كاغذ نقاشي با موضوع معين  دوشنبه

 مدادرنگي-كاغذ .آرزوي خودرانقاشي كنيد  بهچهارشن

صحنه اي از يك ورزش را نقاشي   دوشنبه

 .كنيد

 مدادرنگي-كاغذ

 مداد-كاغذ  سياه قلم با موضوع آزاد  چهارشنبه

 


