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 دوست خوبم سالم

خوشبختانه امسال هم از پیک نوروزی خبری نیست و می توانیم فعالیتهای لذت بخش تری  را در فرصت تعطیالت عید 

است و همانطور که از اسمش  «مجله سبز»اسمش  قرار است با کمک هم یک مجله زیبا تهیه کنیم.انجام دهیم. امسال 

تر شدن این مجله انجام بده. هر کاری که می توانی برای پر بار پس  است. « حفظ محیط زیست»هم پیداست در رابطه با 

 ما اینجا چند پیشنهاد مطرح می کنیم و تو باید تعدادی از آنها را به انتخاب خودت انجام دهی:   

 

گر در هنگام سفر یا حتی در شهر خودت مواردی از آسیب به محیط زیست یا هدر رفتن انرژی دیدی ا: . تهیه گزارش1

 گزارش با عکس زیبا تر می شود.  مشخص است که. از آن تهیه کن و آن را بنویسمانند یک خبر نگار گزارشی 

می توانی با کسانی که در زمینه حفظ محیط زیست اطالعاتی دارند مصاحبه کنی و نتیجه مصاحبه را برای : . مصاحبه2

 یک فعال محیط زیست و... مثل یک استاد دانشگاه،مجله سبز یادداشت کنی. 

 کشیمی توانی درباره اهمیت نگهداری محیط زیست با یک نقاشی زیبا یا یک کاریکاتور ب: .نقاشی یا کاریکاتور3

راه حل های خودت را درباره آلودگی هوا، آلودگی آب، مشکل کم آبی و کثیف شدن طبیعت توسط : . ایده پردازی4

. اگر در خانه خودتان هم در زمینه مردم یا هر موضوع دیگری که به محیط زیست ارتباط دارد برای مجله سبز بنویس

 می شود آن را برای مجله بنویس.  جلوگیری از هدر رفتن آب و برق  و گاز   ایده ای اجرا

هر جا که هستی می توانی عکسهایی با موضوع حفظ محیط زیست تهیه کنی تا در یکی از صفحات مجله سبز : . عکاسی5

 به نام خودت چاپ شود. 

حوال * حول حالنا الی احسن الحالالیل و النهار * یا محول الحول و اال یا مقلب القلوب و االبصار * یا مدبر  
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خبرهای مهمی که در این زمینه از صدا و سیما یا روزنامه ها و مجالت به دست می آوری برای مجله سبز : . اخبار7

 بنویس. 

اگر تا به حال درختی کاشته ای درباره آن برای مجله سبز مطلبی بنویس و احساست را از کاشتن : . تجربه درختکاری8

 درخت بیان کن. 

می توانی یک نمایشنامه در زمینه حفظ محیط زیست بنویسی. شاید بعد از عید توانستیم نمایشنامه . نمایش نامه نویسی 9

 ببریمتو را روی صحنه 

یک صفحه برای مسابقه و سرگرمی دارد. این مسابقه می تواند یک جدول مجله سبز و سرگرمی  . طراحی مسابقه10

 باید در زمینه محیط زیست و انرژی باشد. باشد یا چند معما یا ... یادت باشد مسابقه و سرگرمی

 

 با فکر و خالقیت خودت فعالیت دیگری به آنها اضافه کنی عالی می شود.اینها پیشنهادات ما بود. اگر 

    


