یکشنبه

98 / 8 /26

قرآى

ضیاضی – فاضسی –کاضزستی -علَم  -سفال -هْاضت ّای ظًسگی

قرآى

پایِ ی پیش
دبستاى

بسن اهلل الطحوي الطحین * ضطٍع ّطکاض بِ ًام ذسا

(  8تا ) 8 :10

اضاضُ بِ ضٍظ ٍ تاضید  -ذَاًسى ضعطضٍظ
پاییعُ آی بچِ ّا  ،فصل باز ٍ سطٍصسا

*** بطگ ّای ظضز ٍقطهع هیعیعى اظ ضاذِ ّا ی زضذتا

باضٍى هی باضُ ًن ًن سِ هاُ زاضُ پطت ّن *** هْطٍآباى ٍآشض  ،پطت گطها هیطِ ذن
ذَاًسى ضعط پطچن

(  15زقیقِ )

سَضُ ی کَثط ٍتَحیس (اجطای فایل سَضُ ی کَثطٍتکطاض)
سَضُ ی حوس(اجطای فایل سَضُ ی حوس ٍتکطاضٍتَضیح هفَْم) -توطیي کل سَضُ

اردٍی گل ٍگیاُ

زًگ اٍل  :ریاضی
(  8 :10تا )8 :45

 ذَاًسى ضعطسالم ٍحضَضٍغیاب

(  10زقیقِ )

تْیِ ی بطز ((کی غایبِ ؟ )) قطاضزازى کاضت غایبیي ضٍی بطز.
 هطٍض آهَظش گطزی(،ضعط گطزی ذَاًسُ ضَز)
 ضعط گطزی
گطزُ ضبیِ گطزٍ  /قِل هی ذَضُ قل ٍ قل  /ضبیِ چطخ هاضیي  /یا هثل هاُ ذَضگل /
گطزی زیگِ چی زاضین ؟  /بطقاب گطزُ چیٌی  /زکوِ ی قطهعی کِ  /ضٍ پیطٌّن هی
بیٌی
 حل ظ  18کتاب ضیاضی

(  10زقیقِ )

زًگ دٍم :فارسی
(  8 :45تا )9 :5

 هطٍض ضعط ذاًَازُ ٍ پاییع

( 5زقیقِ )

 تکطاض ضعطّای قبلی تکطاض بچِ ّا

( 5زقیقِ )

 هطٍض صسای « ب» ٍ ((آ )) ّن آغاظّا

(5

(( زس زسی صسا هیاز

زقیقِ )

صسای پای (ب ) هیاز .

زس زسی صسا هیاز

صسای پای بع هیاز

زس زسی صسا هیاز

صسای پای بطُ هیاز

زس زسی صسا هیاز

صسای پای باز هیاز

زس زسی صسا هیاز

صسای پای بچِ هیاز

حاال بچِ ّا بایس تکطاضکٌٌس ٍکلوِ ّایی ضا بیاى کٌٌس کِ صسای اٍل آى ّا (ب ) باضس .هثل :
بابا  ،بْاض  ،بْاضُ  ،بیتا  ،بازبازک  ،بستٌی ٍ...
( بطای صسای ((آ )) ّن تکطاضضَز) .
(20

ظ  14 ٍ 13کتاب ًَضتاضی

زقیقِ )

زًگ تفریح:
( 9 :5تا ) 9 :15

زًگ سَم :بازی یا
خویربازی یا شي
بازی /

کاردستی
(9 :15تا ) 9 :40

 کالغ ٍ کاضزستی
 بطیسى ضکل ّای زایطُ
 چسباًسى زایطُ ّا ضٍی کاغص ٍ ایجاز یک ضکل ذالق
 ذَزضاى ضا ظًبَضّایی تصَض کٌٌس کِ با ّن کاض هی کٌٌس بطای تَلیس عسل
 زضست کطزى ذاًِ با

کِ بطش زازُ اًس



ابتسا ضص ضلعی ّایی ضا ضٍی کاغص باضابلَى ضسن کٌٌس  .ضًگ کٌٌس  .بطش زٌّس ٍکٌاض ّن
بچسباًٌس تا کٌسٍ زضست ضَز
 
 زٍ تا اظباظی ّا ضا اًتراب کي .یکی جسیس باضِ  .
 باظی بطیي پاضَ

 آسیاب بچطخ * جدید 
آسیاب بچطخ هی چطذن /آسیاب باظضَ باظ هی ضن  /آسیاب بطیي هی
ضیٌن  /آسیاب پاضَ پا هی ضن  /آسیاب برٌس هی ذٌسم  /آسیاب بستِ ضَ


بستِ هی ضن ٍ...



 باظی قطاضزازى جابِ جا کطزى لیَاى با ًی
بچِ ّا ضا زٍ گطٍُ کٌیس ٍبِ ّط زاًص آهَظ یک ًی بسّیس  .بِ اٍلیي ًفط ّطگطٍُ یک لیَاى بسّیس
تا لیَاى ضا بطعکس ضٍی ًی قطاض زّس  .لیَاى ّا بسٍى کوک زست ٍبا کوک ًی ّا بایس بِ
ًفطبعسی اًتقال یابس  .گطٍّی کِ لیَاى ضا سطیع تط بِ آذطیي ًفط بطساًس بطًسُ است .
 باظی هي ًفطبعسی ام
هطبی تعسازی اظ زاًص آهَظاى ضا بِ هحَعِ ی باظ کالس زعَت هی کٌس.آى ّا ضا بِ صَضت
زایطُ ای قطاض هیسّس .بطای آى ّا تَضیح هی زّس ؛ اگطاظّط کسام اظ ضوا سَالی کطزم یا کاضی
ذَاستن ًفطسوت ضاستی ضوا بایس جَاب زّس یا کاضضا اًجام زّسّ.طکس اضتباُ کٌس بایس سطجای
ذَز بٌطیٌس .سَال ّا :
اسن ضوا چیست ؟
چٌسسال زاضی؟
زست ضاستت ضا ضٍی سطت قطاض بسُ .
بٌطیي
پاضَ
بچطخ
بپط
جولِ ی  .....ضا زٍباضتکطاضکي.




 باظی پیسا کطزى تَپ ظیط لیَاى
تعساز 5لیَاى یک باض هصطف ٍیک تَپ کَچک
تَپ ضا ظیط یکی اظ لیَاى ّا قطاض زّیس بچِ ّا بایس ذَب ًگاُ کٌٌس ّ .وعهاى با ًگاُ کطزى بچِ
ّا لیَاى ّا ضا سطیع جابِ جا کٌیس پس اظ چٌس ثاًیِ بچِ ّا بایس بگَیٌس تَپ ظیط کسام لیَاى
است ؟
کسی کِ جَاب زضست ضا گفتِ هی تَاًس ًفط بعسی باضس کِ تَپ ضا جابِ جا هی کٌس.
 پاًتَهین ضغل ّای هرتلف
 بازی

* کَزکاى بِ صَضت زایطُ هی ایستٌس.یک ًفط زض هطکع زایطُ هی ایستس .هطبی بِ تعساز ًَ آهَظاًی
کِ زض هحیظ زایطُ هی ایستٌس کاضت تصَیط حیَاًات ضا اظ قبل آهازُ هی کٌس ٍ بیي آًْا تقسین هی
کٌس (ّط کَزک یک کاضت)
اظ ّط حیَاى  3کاضت تکطاضی باضس .کَزکی کِ زض هطکع زایطُ ایستازُ ٍ صسا با
حطکات آى حیَاى ضا تقلیس هی کٌس ٍ هحل ظًسگی آى ضا هی گَیسً 3 .فطی کِ
کاضت آى حیَاى اض زست زاضًس بایس جاّای ذَز ضا عَض کٌٌس.زض ایي بیي
زاًص آهَظی کِ ٍسظ زایطُ است بایس سعی کٌس،جای یکی اظ آًْا ضا بگیطز .اگط
تَاًست زاًص آهَظی کِ جا ًساضز ٍسظ زایطُ قطاض هی گیطز.

 بچِ ّا ضا گطٍُ بٌسی کٌیس.اسن ّط گطٍُ ضا ذَزضاى،بِ ًام یک ضًگً،اهگصاضی
کٌٌس.
زض ٍسظ کالس هیعی قطاض زّیس ٍ هْطُ ّای ضًگ ّای هرتلف ضا ضٍی آى بطیعیس.حاال
گطٍُ ّا زض فاصلِ ی ظهاًی کِ بِ اى ّا هی زّیس.اظ ّط گطٍُ یک ًفط سط هیع ٍسظ بَز ٍ
هْطُ ّای هطبَط بِ ضًگ گطٍُ ضا اظ ضٍی هیع جسا کٌٌس ٍ بِ گطٍُ تحَیل زٌّس .اعضای گطٍُ
بایس با هْطُ ّای آٍضزُ ضسُ زستِ ّای 3تایی زضست کٌٌس.
 تقَیت حس بیٌایی ( هعطفی ضکل ّای ٌّسسی زایطُ،هطبع ،هثلث،هستغیل)
باظی ضبیِ ،باظی ضٍظ قبل با هْطُ ّای ضًگی
ایي باضً ،ام گطٍُ ّا ً ،ام ضکل ّای ٌّسسی باضس .بِ جای هْطُ ّای ضًگی ،ضٍی هیع ضکل ّای
ٌّسسی بطیعیس.
زًگ چْارم :
علَم

اضزٍ

( 9 :40تا) 10 :40

زًگ تفریح :
( 10 : 40تا ) 10 : 55

زًگ پٌجن :

 حیاط بطًٍس


سفال
( 10 : 55تا ) 12 : 10

اضزٍ
ریلضی
زًگ تفریح :



( 12 :10تا ) 12 : 25

زًگ ششن:

 تشکر کردن و گفنت بسم هللا و تکرارشعر ذکر روز

( 5زقیقِ ) 

هْارت ّای زًدگی

 تشکر کردن و گفنت بسم هللا و تکرارشعر ذکر روز

(  12 :25تا ) 13

 مترین بسنت دکمه لباش،باز و بسته کردن
 تا کردن مقنعه
 مرتب کردن کیف ومیس

 مترین منایش گریه نکن کالغک

( 5زقیقِ ) 

