جدول برنامه های کودکان
مکان

آغاز

پایان

شنبه ۰۲جوالی

##########

South Orchard Tent

Kids Zone Tent

برنامه
نقاشی صورت/نقاشی/آرایش تفریحی مو

1:00 PM

8:00
PM

1:00 PM

1:30
PM

2:00 PM

3:00
PM

3:00 PM

3:30
PM

3:30 PM

4:00
PM

مسابقه نقشه
در این مسابقه بچه ها باید نقشه های ایران و کانادا را که بصورت پازل در اختیار دارند
کنار هم گذاشته و تکمیل کنند.

1:00 PM

2:00
PM

سرود خوانی
اجرای دسته جمعی بچه ها همراه با پیانو و سازهای ضربی

2:00 PM

3:00
PM

3:00 PM

4:00
PM

کارگاه موسیقی ساز های ضربی
در این کارگاه بچه ها می آموزند که چگونه سازهای ضربی را با ریتم بنوازند و نهایتا
اجرای منظم گروهی داشته باشند

4:00 PM

5:00
PM

کارگاه رقص
الدن لطفی همراه با سه رقصنده دیگر حرکتهای اولیه رقص را به شرکت کنندگان
آموزش می دهند .این حرکتها ترکیبی از باله و رقص ایرانی است .بچه ها یک به یک
حرکات ساده ای که برایشان طراحی شده است را با موسیقی پر انرژی تمرین می کنند و
سپس همه حرکات را کنار هم گذاشته و باهم می رقصند.

5:00 PM

6:00
PM

6:00 PM

7:00
PM

7:00 PM

8:00
PM

قصه گویی توسط آریل بالوی
آریل دو قصه متفاوت تعریف خواهد کرد .اول داستانی از شاهنامه در باره فریدون و سه
پسرش و پس از آن داستانی در باره شاه عباس
بینگوی غذا
مشخصات غذاهای خاصی به ترتیب از روی یک برگه کاغذ خوانده می شوند و بچه
هایی که آن غذا را روی کارتهای خود دارند روی آن غذا خط می کشند .هر کس زودتر
روی تمام غذاهایش خط بکشد برنده خواهد شد و از طرف کتابفروشی رینبو کاترپیالر
جایزه خواهد گرفت
قصه گویی توسط آریل بالوی
آریل دو قصه متفاوت تعریف خواهد کرد .اول داستانی از شاهنامه در باره فریدون و سه
پسرش و پس از آن داستانی در باره شاه عباس

کارگاه موسیقی گروه سرو برای بچه ها
این کارگاه که توسط مونا منوچهری ،متخصص موسیقی کودکان ،و مهین مهاجر،
متخصص آواز سنتی ایرانی ،برگزار می شود برای بچه های  ۵تا  ۰۲سال می باشد و
براساس آموزش ارف ،ردیف موسیقی ایرانی و تصنیف تهیه شده است .مجموعه ای از
بازیها و فعالیتهای موسیقایی آموزشی ،سرگرم کننده و تعاملی برای این برنامه تهیه دیده
شده است که نه تنها برای بچه ها اوقات خوشی را بوجود می آورد بلکه به آنها مفاهیم
موسیقی و ساز را نیز آموزش می دهد.

سرود خوانی
بچه ها در یک گروه کر با همراهی پیانو و سازهای ضربی آواز می خوانند.
داستانگویی به فارسی و انگلیسی
داستانهای قدیمی ایرانی با موسیقی و ریتم ترکیب شده و توسط بچه ها اجرا می شود
کارگاه رقص
الدن لطفی همراه با سه رقصنده دیگر حرکتهای اولیه رقص را به شرکت کنندگان
آموزش می دهند .این حرکتها ترکیبی از باله و رقص ایرانی است .بچه ها یک به یک
حرکات ساده ای که برایشان طراحی شده است را با موسیقی پر انرژی تمرین می کنند و
سپس همه حرکات را کنار هم گذاشته و باهم می رقصند.
سرود خوانی
بچه ها در یک گروه کر با همراهی پیانو و سازهای ضربی آواز می خوانند.
داستانگویی به فارسی و انگلیسی
داستانهای قدیمی ایرانی با موسیقی و ریتم ترکیب شده و توسط بچه ها اجرا می شود

Studio
Theatre
Lakeside
Terrace

4:00 PM

5:00
PM

کارتون  ۱۰۰۱شب همراه با پرسش و پاسخ با سازندگان

5:30 PM

6:30
PM

کارتون  ۱۰۰۱شب همراه با پرسش و پاسخ با سازندگان

3:30 PM

4:00
PM

خیمه شب بازی
داستان عروسی فرخ خان پسر پادشاه سلیم و جشن عروسی اش

یکشنبه  ۰۰جوالی

##########

نقاشی صورت/نقاشی/آرایش تفریحی مو

12:00 PM

12:30
PM

قصه گویی توسط آریل بالوی
آریل دو قصه متفاوت تعریف خواهد کرد .اول داستانی از شاهنامه در باره فریدون و سه
پسرش و پس از آن داستانی در باره شاه عباس

1:00 PM

2:00
PM

سرود خوانی
اجرای دسته جمعی بچه ها همراه با پیانو و سازهای ضربی

2:00 PM

2:30
PM

2:30 PM

3:30
PM

1:00 PM

2:00
PM

قصه گویی توسط آریل بالوی
آریل دو قصه متفاوت تعریف خواهد کرد .اول داستانی از شاهنامه در باره فریدون و سه
پسرش و پس از آن داستانی در باره شاه عباس

2:00 PM

3:00
PM

کارگاه رقص
الدن لطفی همراه با سه رقصنده دیگر حرکتهای اولیه رقص را به شرکت کنندگان
آموزش می دهند .این حرکتها ترکیبی از باله و رقص ایرانی است .بچه ها یک به یک
حرکات ساده ای که برایشان طراحی شده است را با موسیقی پر انرژی تمرین می کنند و
سپس همه حرکات را کنار هم گذاشته و باهم می رقصند.

3:00 PM

4:00
PM

مسابقه نقشه
در این مسابقه بچه ها باید نقشه های ایران و کانادا را که بصورت پازل در اختیار دارند
کنار هم گذاشته و تکمیل کنند.

4:00 PM

5:00
PM

1:00 PM

2:00
PM

خیمه شب بازی
داستان عروسی فرخ خان پسر پادشاه سلیم و جشن عروسی اش
کارگاه موسیقی ساز های ضربی
در این کارگاه بچه ها می آموزند که چگونه سازهای ضربی را با ریتم بنوازند و نهایتا
اجرای منظم گروهی داشته باشند

Studio
Theatre

12:00 PM

1:00
PM

کارتون  ۱۰۰۱شب همراه با پرسش و پاسخ با سازندگان

Lakeside
Terrace

3:00 PM

3:30
PM

South Orchard Tent

Kids Zone Tent

12:00 PM

5:00
PM

بینگوی غذا
مشخصات غذاهای خاصی به ترتیب از روی یک برگه کاغذ خوانده می شوند و بچه
هایی که آن غذا را روی کارتهای خود دارند روی آن غذا خط می کشند .هر کس زودتر
روی تمام غذاهایش خط بکشد برنده خواهد شد و از طرف کتابفروشی رینبو کاترپیالر
جایزه خواهد گرفت
کارگاه موسیقی گروه سرو برای بچه ها
این کارگاه که توسط مونا منوچهری ،متخصص موسیقی کودکان ،و مهین مهاجر،
متخصص آواز سنتی ایرانی ،برگزار می شود برای بچه های  ۵تا  ۰۲سال می باشد و
براساس آموزش ارف ،ردیف موسیقی ایرانی و تصنیف تهیه شده است .مجموعه ای از
بازیها و فعالیتهای موسیقایی آموزشی ،سرگرم کننده و تعاملی برای این برنامه تهیه دیده
شده است که نه تنها برای بچه ها اوقات خوشی را بوجود می آورد بلکه به آنها مفاهیم
موسیقی و ساز را نیز آموزش می دهد.

سرود خوانی
بچه ها در یک گروه کر با همراهی پیانو و سازهای ضربی آواز می خوانند.
داستانگویی به فارسی و انگلیسی
داستانهای قدیمی ایرانی با موسیقی و ریتم ترکیب شده و توسط بچه ها اجرا می شود

