
99مهرماه -كانون استان البرز -هفته ملي كودك  استاني برنامه هاي   

 

«آینده را باید ساخت »كودك: شعار هفته ملي   

اربعین_هاي بچه#  

 

برگزاري ايام عنوان برنامه مالحظات  رديف 

اعضاي شرکت کننده در  منتخببرگزاري نمايشگاه آثار

هاي مجازي تابستان کانون کارگاه  

نمايشگاه مجازي اعضا   1 در طول هفته ملی کودک      

نجومی نماهنگ هاي اعالم نتايج جشنواره   

همکاري سازمان هوا و فضا  و  اعضاي انجمن نجوم با مشارکت  

هاي نجومی  نماهنگ ملی کودک  هدر طول هفت   2 

مند با  اعضاي انجمن عکاسی و ساير اعضا و مربیان عالقه

کنند موضوع لبخند کودکان عکس تهیه می  

 3 در طول هفته ملی کودک با دنیا بخند 

برنامه براي کودکان با نیازهاي ويژه  کانون استانمرکز فراگیر 

 اجرا میکند.صوتی ي دقیقه ا 1هاي کتابخوانی 

 قصه هاي صوتی

 

کودک ملی هفته طول در  4 

 اجراي ويژه برنامه براي دانش آموزان مدارس 

 در صورت مهیا شدن شرايط مجازي

 5 در طول هفته ملی کودک کانون در  مدرسه

مسابقه کتابخوانی ويژه روز با مشارکت سازمان تبلیغات اسالمی 

برگزار می دانش آموز از هفته ملی کودک تا روز دانش آموز 

گاه اينترنتی کانون در يدانش آموزان با مراجعه به پاشود 

خواهند کردمسابقه شرکت   

 مسابقه کتابخوانی

کودک تا  ملی هفته طول در

 روز دانش آموز

6 

همکاري مشترک با سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی در يك 

شهرداري کرج و شوراي اسالمی شهر کرج کودکان قصه هاي 

پدر بزرگ ها و مادربزرگ ها را روايت کرده و عکسهاي آنان را 

 ثبت می کنند روايت می کنند

ها کودکان راوي قصه ها و عکس  

کودک تا ملی هفته طول در  

آبان 11  

7 



99مهرماه -كانون استان البرزمراكز -هفته ملي كودك  مركز محور برنامه هاي  

 

 

«ساخت باید را آینده: »كودك ملي هفته شعار  

اربعین_هاي بچه # 

 رديف روز و تاريخ عنوان برنامه قالب فعالیت رکز برگزار کننده

2مرکز 12/7/99شنبه  کودک و کتاب معرفی کتاب، کتابخوانی   1 

3مرکز لبخند، بازي کودک، بازي و مسابقه  13/7/99يکشنبه    2 

1مرکز 14/7/99دوشنبه  حقوق کودک فرهنگی، هنري، ادبی   3 

4مرکز 15/7/99سه شنبه  مدافعان سالمت "   4 

15/7/99سه شنبه  کودکان روستا " مرکز سیار روستايی  5 

16/7/99چهارشنبه  کودک،سالمت، زندگی " مرکز هشتگرد  6 

17/7/99پنجشنبه  بچه هاي اربعین " مرکز مجتمع  7 


