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                                                       (   دقیقِ 10)خَاًذى ضعزسالم ٍحضَرٍغیاب 

 .قزاردادى کارت غایبیي رٍی بزد ((کی غایبِ ؟ ))تْیِ ی بزد 

 :زنگ اول  

     زبان
 (9 تا 8)

 :زنگ تفریح 

 ( 9: 15 تا 9)

                                                          (    دقیقِ 3)تکزار ضعز چپ ٍراست 

 .شعر زیر را تکرار کنید تا بچه ها آمىزش ببینند
 

 یکی پای چپ یکی پای راست                        هر دو تا پىیاست  من دو تا پا دارم     
 یکی دست چپ یکی دست راست                   من دو تا دست دارم     هر دو تىاناست
 یکی چشم چپ یکی چشم راست                   من دو تا چشم دارم    هردو تا بیناست
 یکی گىش چپ یکی گىش راست                    من دو تا گىش دارم    هر دو شنىاست

 ،(    دقیقِ 3)                                      (ضعز گزدی خَاًذُ ضَد)هزٍر آهَسش گزدی 

 ضعز گزدی 

 / یا هثل هاُ خَضگل /  ضبیِ چزخ هاضیي  / قِل هی خَرُ قل ٍ قل / گزدُ ضبیِ گزدٍ 

 رٍ پیزٌّن هی بیٌی/  دکوِ ی قزهشی کِ  /  بطقاب گزدُ چیٌی  / گزدی دیگِ چی دارین ؟  

 : زنگ دوم 

 ریاضی 

 ( 9: 50 تا 9: 15)

 98/  8   /25شنبه    
پایه ی پیش 

 دبستان

 قرآن هْارت ّای سًذگی  -  علَم –فارسی - ریاضی  – سباى –             سباى 

 قرآن

 ( 8   تا  7 : 50 )         

 (علیِ السالم )ٍ اهام صادق  (صلّی اهلل علیِ ٍ آلِ  )اضارُ بِ هیالد پیاهبز 

  آیِ ی اٍل 4توزیي - (اجزای فایل سَرُ ی حوذ ٍتکزارٍتَضیح هفَْم)سَرُ ی حوذ

 (  دقیقِ 15)                                                                                     

 توزیي ضعزرٍسّای ّفتِ 

 هزٍر ضعزپزچن

 (اجزای فایل سَرُ ی کَثزٍ تَحیذتکزار)سَرُ ی کَثز ٍ تَحیذ 



 

  (    دقیقِ 5)ٍ رًگ ّا                                                   (1-6)باسی ضٌاخت اعذاد 

 باسی با اًگطتاى دست 

 بِ ضیَُ ّا ی 2 بِ ضیَُ ّای هختلف با اًگطتاى یک دست ، ًطاى دادى عذد 1ًطاى دادى عذد 

 ...  هختلف با اًگطتاى یک دست ٍ

  (هثلث)،سِ گَش (دایزُ)هزٍر ضکل ّای ٌّذسی گزدی 

  (    دقیقِ 10)                                                (هستطیل ٍ هزبع)تذریس چْار گَش 

.   تا لبِ ی اٍى باّن ّن اًذاسُ ّستٌذ4ضکلی کِ  :هربع

 . تا لبِ ی اٍى کِ رٍبِ رٍی ّن ّستٌذ بلٌذتزاسدٍلبِ ی دیگزّستٌذ2ضکلی کِ  : هستطیل

 ًوایص کلیپ ضکل ّای ٌّذسی 

 ِهزٍر گَضِ ٍ لب 

 دایزُ ،هثلث،هزبع،هستطیل:هزٍر ضکل ّای ٌّذسی 

  (    دقیقِ 10) کتاب ریاضی                                                   17حل ظ 

 

 :زنگ تفریح 

 (10: 15 تا 9: 55)

   ُ(   دقیقِ 5)                                  ضعز پاییشٍخاًَادُ    -هزٍر ضعزّای خَاًذُ ضذ 

  (   دقیقِ 5)ٍ ّن آغاسّا                                                  «  ب» هزٍر ًطاًِ ی 

                                                  

  باسی دس دسی صذا هیاد 

 . هیاد  (ب )دس دسی صذا هیاد                  صذای پای   ))هزبی هیخًَِ 

 دس دسی صذا هیاد                 صذای پای باد هیاد

 دس دسی صذا هیاد                 صذای پای باراى هیاد

 دس دسی صذا هیاد                 صذای پای بچِ  هیاد

 دس دسی صذا هیاد                 صذای پای بیتا  هیاد

 فارسی : زنگ سوم
 ( 11: 0 تا 10: 15)



 

 :هثل .باضذ  (ب)حاال بچِ ّا بایذ تکزارکٌٌذ ٍکلوِ ّایی را بیاى کٌٌذ کِ صذای اٍل آى ّا  

 .اضارُ کٌیذ کِ ایي کلوات ّن آغاس ّستٌذ...    بْار ، بار ، بام ، بادام ، 

 (    دقیقِ 10)                             (آٍردى کتاب ضعز)آضٌایی با حافظ : ضخصیت ضٌاسی-

 هی سپارم بِ تَ اس دست حسَد چوٌص/یا رب آى ًَگل خٌذاى کِ سپزدی بِ هٌص

 

 :زنگ تفریح 

 ( 11: 15 تا 11)

 حَاس پٌج گاًِ هزٍر ضَد. 

  (پزسص ٍ پاسخ،استفادُ اس ضاًِ ،لیَاى،حَلِ ی هخصَظ  )تَضیح بْذاضت فزدی 

 شعر آمىزش وسایل شخصی 
 

 آن شانه را بر مى نسن چىن شانه مىی تى نیست
 آن حىله بر صىرت نسن چىن حىله مال دیگریست

 مسىاک او مسىاک او
 مسىاک من هم مال من

 مسىاک کردن چهره را خندان وخىرشو میکند
 بىی دهانت رافقط مسىاک خىشبى میکند

 (مصطفی رحامندوست)                                            
 

  (تار هی تٌذ:کٌذٍ ،عٌکبَت :سیزسهیي ، سًبَر عسل : هَرچِ )هزٍر سًذگی جاًَراى 

  20حل ظ 

پز ، تخن گذارًذ،ّن گیاّخَارًذ هثل هزغ ٍ خزٍس ٍ کبَتز ٍ : پَضص بذًطاى  )تذریس سًذگی پزًذگاى 

 (بَقلوَى ٍ ّن گَضتخَارًذ هثل عقاب ٍ ضاّیي ٍ قزقی

 :زنگ چهارم

 علوم
 ( 12  تا 11 : 15 )

                                                                      (    دقیقِ 20)توزیي دٍخت   

با تَجِ بِ عکس ّای دادُ ضذُ ضکل دایزُ رارٍی هقَا رسن کٌیذ ٍ دٍرتا دٍر اٍى را با پاًچ سَراخ کٌیذ ٍ  

 دوخت دور هثلث –اس بچِ ّا بخَاّیذ با ًخ کاهَا دٍرتادٍر آى را اداهِ بذٌّذ 

 :زنگ  پنجن  

 آزهایش علوم 

 ( 12 :30 تا12)



 

  (  دقیقِ 30)                               ریختي هایعات ٍاًتقال آى ّا در ظزف ّا 

چٌذ لیَاى دراًذاسُ ّای هختلف رٍی هیش .    یک پارچ با خَد بِ کالس ببزیذ کِ آب داضتِ باضذ 

 بچِ ّا اس پارچ آب داخل لیَاى بزیشًذ بِ طَری کِ آب رٍی هیش ًزیشد . قزاردّیذ

 هایعات اس یک ظزف بِ ظزف دیگز  (اًتقال  )توزیي هْارت یادگیزی ریختي  )

 

بقیِ با دٍعذد چَب بستٌی . درحالیکِ یکی یکی توزیي اًتقال هایعات را هقابل ضوا اًجام هی دٌّذ 

 .اسیک ظزف ًخَد ٍلَبیا بِ ظزف دیگز بزیشًذ یا یکی یکی با دٍاًگطت کاراًتقال را اًجام دٌّذ

  

  

 :زنگ ششن

 ههارت های زندگی 

 

 ( 13 تا 12: 30 )

 

 

 

 

 

 

 

 


