
 نمونه فعالیتهای اجراشده در پایه ششم دبستان

  تزگشاری ّوایص سیٌثیِ ٍسفزُ حضزت رلیِ ٍجطي رٍس سى ٍ هیالد اهام سهاى تزای

 ٍهذّة  ضٌاخت ٍآضٌایی تیطتز داًص آهَساى تا اصَل دیي

  صحثت در هَرد راتطِ هحزم ًٍاهحزم– 

  اس ّزگًَِ تحزیفات ٍخزافات در ایام هحزمدٍری 

  صلَات تز هحوذ ٍآل هحوذ ٍخَاًذى دعای فزج صحثت در هَرد  
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 لذرداًی اس پذر ٍهادر ٍهعلن ٍّوچٌیي پزٍردگار خَد 

  اجزای طزح کزاهت 

  اخاللی ٍدرسی در سًگ فارسی ٍّذیِ ٍاجزای ًوایطْای تاهَضَعات 

 تاسارچِ خیزیِ ٍ اختصاظ همذاری اس سَد تزای کوک تِ دیگزاى 

 اخاللی

 ضزکت داًص آهَساى در ًواس جواعت 

 ضزکت فعال داًص آهَساى در هٌاسثتْای هذّثی 

 ٍهاعطا کزدُ ًٍعوتْای تی ضواری کِ تِ  دگاررسپاس ٍتطکز اس پز 

 ًصة صلَات ضوار در کالس ًٍثار صلَات تزهحوذ ٍآل هحوذ 

 عثادی

 ) احتزام گذاضتي تِ لَاًیي کالس ٍهذرسِ )حضَر تِ هَلع ٍپیزٍی اس ًظز کالس 

 ضزکت در اًتخاتات ضَرای داًص آهَسضی 

 ب ًوایٌذُ کالس ٍسزگزٍُ اًتخا 

  تْوي22آتاى 31ٍصحثت در هَرد هزاسن هلی هاًٌذ 

 سیاسی

عی
وا

جت
 ٍا

سی
سیا

 
  ضزکت فعاالًِ ٍگزٍّی در تزگشاری هزاسن جطٌْا ٍاعیاد پایِ ضطن هاًٌذ جطي هیالد

 حضزت هْذی ٍّوایص سیٌثیِ

 یکذیگزآهَساى ت داًصٍکوک اری یتطکیل گزٍُ ّای درسی ٍّو ِ 

 ضزکت در تاسارچِ خیزیِ تزای کوک تِ ّن ًَعاى 

 اجتواعی

  اجزای طزح سًگ آراستگی ًٍظافت کالس تَسط خَد داًص آهَساى 

 صثحاًِ سالن در کالس ٍجطٌَارُ غذاّای سالن 

 آهَسشدلیمِ  54ّز اى درپایخستگی  عاجزای حزکات اصالحی ًٍزهطی تزای رف 

تذًی –سیستی   

 اجزا ٍتْیِ داستاًْای خالق تا استفادُ اس ًوذ 

  تلفیك سًگ ٌّز ٍریاضی تا هَسیمی ٍجذاب کزدى کالس 

 تشییي کالس درس ٍاستفادُ اس رٍهیشی آتی رًگ ٍپزدُ آتی 

 ٍسیثا در کالس تَجِ تِ ایجاد فضای سثش ّزچٌذ کَچک ٍاستفادُ اس گلذاًْای کَچک 

 سیثایی ضٌاختی ٌٍّزی



 ٌّزی ٍفزٍش آًْا ٍکسة درآهذآثار تاسارچِ خیزیِ ٍتْیِ غذا ٍ شاریتزگ 

 آهَسش درست کزدى ٍسایل هَرد ًیاس هاًٌذ جاهذادی تا ًوذ 

  آهَسش جاجین ٍتْیِ دستثٌذّای سیثا 

 هعزفی هطاغل پذراى خَد تِ صَرت رٍسًاهِ دیَاری 

 التصادی ٍحزفِ ای

 اًجام تحمیمات ٍپژٍّص ّای السم تزای درٍس هختلف طزح جاتز ٍ  

  تَسط اجزای ًوایص سَد ٍدرصذ در کالس ریاضی  تا ایجاد فزٍضگاُ ٍخزیذ ٍفزٍش

 داًص آهَساى

 استفادُ اس ًزم افشارّای آهَسضی 

  تْیِ سفزُ ّفت سیي - 

   ضْز ٍاستاى خَد تِ ّوزاُ عکس ٍتصَیز هعزفی 

 ْایی هاًٌذ عیذ ًَرٍس ساخت فیلن کَتاُ ٍهصاحثِ تا تشرگتزّا در هَرد هٌاسثت

 ٍچْارضٌثِ سَری

 علوی ٍفٌاٍری

 


