
باغ کتاب تهران
ش��ه تا چهارش��ه  ۱۵ �یرماه تا اول شه��ورماه  ویژه ۶ تا ۱۲ سال                   ۹صبح تا ۲بعدازظهر

ش��ــ هها

باشگاه رباتیک۱ ساخت و با�ی با ��ا ت فو�بالیست و جنگجو

۲
تج��ه سفر به د�یای واقعیت مجا�ی

و تج��ه ماشی نهای صخر هنورد ک�ترلی
باشگاه رباتیک

ـز آمو زش۴ مرک
�افه تابستانی سواد فرهنگی کودک

(�ار�ا ههـا�ی با موضـوعات مختلف مثـل: زندگ ینامه، هنـر، اد�یات،
محی ط��ست، خالقیت، معما�ی، گردشگ�ی، علم و �فکر)

۳
با� یهای مب��ی بر هوش هش ت�انه

(تج��ه در مجموعه فک��ا��ا که با� یهای آن براساس هو شهای هش ت�انه

�اردنر طراحی شده است.)

فکر بازیا
با� یهای مب��ی بر هوش هش ت�انه

(تج��ه در مجموعه فک��ا��ا که با� یهای آن براساس هو شهای هش ت�انه

�اردنر طراحی شده است.)

فکر بازیا

هفته
کشورسرگرم یهای علمیب�رگت��ن مرکز

در
۷

ب�رگراه حقـانی (غرب به ش�ق) . بعد از مت�و حقـانی . بلـوار کتابخانه ملی      

( + ۲ ۱ ) ۹ ۶ ۰ ۴ ۵ ۷ ۵ ۹ 



باغ کتاب تهران
ش��ه تا چهارش��ه  ۱۵ �یرماه تا اول شه��ورماه  ویژه ۶ تا ۱۲ سال                   ۹صبح تا ۲بعدازظهر

هفته
کشورسرگرم یهای علمیب�رگت��ن مرکز

در
۷

ب�رگراه حقـانی (غرب به ش�ق) . بعد از مت�و حقـانی . بلـوار کتابخانه ملی      

( + ۲ ۱ ) ۹ ۶ ۰ ۴ ۵ ۷ ۵ ۹ 

� کش��ــ هها

۲
آموزش با�ی بدون �بلت

(�قویت مهار تهای فردی و فک�ی و حرکتی کود�ان از ط��ق انجام با� یهای
هوشمندانه و هدفمند همراه با شادی، لذت و تحرک) 

ـز آمو زش مرک

ـز آمو زش۱ مرک
�افه تابستانی سواد فرهنگی کودک

(�ار�ا ههـا�ی با موضـوعات مختلف مثـل: زندگ ینامه، هنـر، اد�یات،
محی ط��ست، خالقیت، معما�ی، گردشگ�ی، علم و �فکر)

۳
با� یهای مب��ی بر هوش هش ت�انه

(تج��ه در مجموعه فک��ا��ا که با� یهای آن براساس هو شهای هش ت�انه

�اردنر طراحی شده است.)

فکر بازیا

باشگاه رباتیک۴
آموزش ��ا�یک مقدماتی

(دوره مقدماتی آشنا�ی با ��ا�یک، برنام  هنویسی، را هاندا�ی سنسورهای
الکت�و�یکی، ساز ههای م�ا�یکی و طراحی و �ار با پ���تر س هبعدی)



باغ کتاب تهران
ش��ه تا چهارش��ه  ۱۵ �یرماه تا اول شه��ورماه  ویژه ۶ تا ۱۲ سال                   ۹صبح تا ۲بعدازظهر

ب�رگراه حقـانی (غرب به ش�ق) . بعد از مت�و حقـانی . بلـوار کتابخانه ملی      

( + ۲ ۱ ) ۹ ۶ ۰ ۴ ۵ ۷ ۵ ۹ 

هفته
کشورسرگرم یهای علمیب�رگت��ن مرکز

در
۷

د وش��ــ هها

۱
شگفت یهای مغز من

(آشنـا�ی با بخـ شهای مختلف مغز به همراه �ار عملی با موالژ مغـز و 
ر� گآمی�ی بخ شهای گونا�ون آن)

ـز آمو زش مرک

سفر به فضا۲
(آشنا�ی با مبانی علم نجوم به ��ان ساده)

باغ علم نوجوان

۳
�ک چیز جدید بساز 

(�ار�اهی برای پ�ورش خالقیت)
باغ علم نوجوان

۴
الم�یک تابستانی

(�ک مسا�ق هی د�بال هدار و پرهیجان علمی و مهارتی به سبک الم�یک!)
باغ علم نوجوان

۵
با�ی بـا علم

های جذاب علمی و یـادگیـ�ی انجام آزمای شها) (آشنا�ی با آزمای ش
باغ علم نوجوان

با��کده سالند۶
(باش�اهی برای تحرک و نشاط با استفاده از ک�نکت و واقعیت مجا�ی)

باغ علم نوجوان



باغ کتاب تهران
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( + ۲ ۱ ) ۹ ۶ ۰ ۴ ۵ ۷ ۵ ۹ 

س هش��ــ هها

قص ههای شاهنامه برای کود�ان۳
(قص هگو�ی برم�نای آموز ههای اخالقی داستا نهای شاهنامه فردوسی برای کود�ان)

ـز آمو زش مرک

باغ علم کودکنمایش فیلم س هبعدی و نمایش علمی۲

۱
�ار�ا ههای علمی

(�ار�ا ههای شگفت یهای بدن انسان و د�گر موجودات، �ار�اه در خانه ما چه م یگذرد 

و خانه ما در آ�نده، �ار�اه در شهر چه م یگذرد و �ار�اه سفر به اعماق زمین)

باغ علم کودک

اصول خودمراق�تی ویژه کود�ان 
(آموزش شیو ههای مختلف مهار تهای مراقبت از خود در کود�ان برای

�یشگی�ی از آسی بهای اجتماعی) 
ـز آمو زش مرک ۴



باغ کتاب تهران
ش��ه تا چهارش��ه  ۱۵ �یرماه تا اول شه��ورماه  ویژه ۶ تا ۱۲ سال                   ۹صبح تا ۲بعدازظهر

هفته
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( + ۲ ۱ ) ۹ ۶ ۰ ۴ ۵ ۷ ۵ ۹ 

چها رش��ـ هها

ـز آمو زش۲ مرک
پویانما�ی و استا پموشن

(آموزش فیل مسـا�ی و پویانما�ی با کمک ســاز ههای �اغذی، آشــنا�ی با 
سنا��ونویسی، طراحی صحنه، طراحی الما نهای متحرک و تصویرسا�ی)

۱
دس تآف��ن شهای �اغذی

(خلق ساز ههای �اغذی با مجموعه �ک�ی کهای او���امی، کو�یل�نک، 
پاپ آپ و برش �اغذ)

ـز آمو زش مرک

۳
با� یهای مب��ی بر هوش هش ت�انه

(تج��ه در مجموعه فک��ا��ا که با� یهای آن براساس هو شهای هش ت�انه

�اردنر طراحی شده است.)

فکر بازیا

۴
مهندسی با لگو و ساخ�ن یها

(ساخت اسالیم، ع�وسک، دس��ند، صابون، �الیدر، مهندسی لگو و...
برای �قویت و هماهنگی مهار تهای بدنی و قدرت تخیل کود�ان)

 

ـز آمو زش مرک
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