
 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       (   دقیقِ 10)خَاًذى ضعشسالم ٍحضَسٍغیاب 

 .قشاسدادى کاست غایبیي سٍی بشد ((کی غایبِ ؟ ))تْیِ ی بشد 

 
 ریلضی 

 ،(   دقیقِ 5)                                       (ضعش گشدی خَاًذُ ضَد)هشٍس آهَصش گشدی 

 ضعش گشدی 

گشدی / یا هثل هاُ خَضگل /  ضبیِ چشخ هاضیي  / قِل هی خَسُ قل ٍ قل / گشدُ ضبیِ گشدٍ 

 سٍ پیشٌّن هی بیٌی/  دکوِ ی قشهضی کِ  /  بطقاب گشدُ چیٌی  / دیگِ چی داسین ؟  

 

                                                          (    دقیقِ 3)تکشاس ضعش چپ ٍساست 

 .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 

 :زنگ اول  

 ریاضی 
 (9:  تا8: 10 )
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پایه ی پیص 

 دبستان

 قرآن هْاست ّای صًذگی  - علَم -   لگَ  –لگَ -  ٍسصش–فاسسی –             سیاضی 

 قرآن

 ( 8: 10   تا  8 )         

 ضشٍع ّشکاس بِ ًام خذا* بسن اهلل الشحوي الشحین  

 دٍضٌبِضعشسٍص - اضاسُ بِ سٍص ٍ تاسیخ  

 بشگ ّای صسد ٍ قشهض هیضیضى اص ضاخِ ّا ی دسختا***  پاییضُ آی بچِ ّا ، فصل بادٍ سشٍصذا   

 هْشٍآباى ٍآرس ، پطت گشها هیطِ خن*** باسٍى هی باسُ ًن ًن سِ هاُ داسُ پطت ّن  

 هرورضعرپرچن

 (  دقیقِ 15)                          (اجشای فایل سَسُ ی کَثشٍ تَحیذتکشاس)سَسُ ی کَثش ٍ تَحیذ 

 توشیي کل سَسُ ی حوذ - (اجشای فایل سَسُ ی حوذ ٍتکشاسٍتَضیح هفَْم)سَسُ ی حوذ

 

 

 



 

 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

 

 حساب

 (دایشُ،هثلث،هستغیل،هشبع)هشٍس ضکل ّای ٌّذسی 

  20 ٍ 19حل ظ 

  تا بذّیذ،بعذ ّش چِ ضوا گفتیذ سٍی هیض 3هْشُ ّای سًگی اص ّش سًگ ) 6تا1هشٍس هفَْم عذد 

  ( آبی1قشهض 2صسد یا 1تا آبی 2بگزاسًذ،

 

  زنگ تفریح: 

 ( 9: 15 تا 9: )

  ( دقیقِ     5)                            ّای قبلیضعش هشٍس  ٍ هشٍس ضعش پاییضضعش خاًَادُ هشٍس 

                                      (    دقیقِ 20)                     تقَیت صذا آهَصی  آ ٍب  

  باصی دس دسی صذا هیاد 

 . هیاد  (آ  ) (ب )دس دسی صذا هیاد                  صذای پای   ))هشبی هیخًَِ 

 دس دسی صذا هیاد                 صذای پای بشُ هیاد

 دس دسی صذا هیاد                 صذای پای باد هیاد

 دس دسی صذا هیاد                 صذای پای بادبادک هیاد

 دس دسی صذا هیاد                 صذای پای بْاس  هیاد

 آهَصش کلوات ّن آغاص با صذای آ ٍ ب 

  (    دقیقِ 20)                 کتاب هْاست صباى آهَصی                             10اًجام ظ 

 

 

 : زنگ دوم 

 فارسی 
 ( 9: 55تا 9: 15) 

 :زنگ سوم  

 ورزش

 ( 10 : 35 تا 9:55)



 

 

 

 :زنگ تفریح 

 ( 10 : 55 تا 10 : 35)

زنگ چهارم و  

 :پنجن

 لگو

 ( 12: 10تا 10: 55)
 

 (     دقیقِ 5)                                                         ضعش آهَصش ٍسایل ضخصی                                                                                                                                   

 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)                                            
 
     ُهشٍس ضعشّا ی خَاًذُ ضذ 

  (     دقیقِ 5) با ضعش                                                            پٌجگاًِ حَاسهشٍس  

 

 ِ(   دقیقِ 15)                                             هشٍس حَاس بیٌایی،چطایی،ضٌَایی،الهس 

 (ًام ّش عضَ ٍ ًام عضَ آى سا بچِ ّا بیاى کٌٌذ)

  بچِ ّا سا بِ حیاط ببشیذ،اًَاع بشگ ّا سا جوع کٌٌذ با خَد بِ کالس بیاٍسًذ،ّش  )جوع آٍسی بشگ ّا

گشٍُ بشگ ّایص سا عبقِ بٌذی کٌذ،یکی بش اساس ضکل بشگ ّا ،یکی بش اساس سًگ بشگ ّا ٍ 

         دسباسُ ی کاسضاى تَضبح بذٌّذ

 

 

  اصبیي باصی ّا اًتخاب کٌیذ 

 :زنگ  ضطن 

 علوم

  (12 : 50 تا 12: 10)

 

 

 

 

 

  

 



 

 باصی پشتاب تَپ دسدایشُ ای کِ سٍی دیَاسقشاسداسد                            . 

 تَپ ّای پالستیکی بِ دایشُ

  (سٍی یک خظ ساُ سفتي - سٍی یک پا ایستادى   )توشیي حفظ تعادل           

                                                                                                                                                                                   پشتاب ٍدسیافت تَپ 

                                                                    حشکت لی لی 

  (سٍی یک خظ هستقین ساُ بشًٍذ)باصی ّای حفظ تعادل 

 سٍی سشضاى کتاب باضذ ٍ با دستاى باص سٍی خظ هستقین حشکت کٌٌذ

 

            

 منایش کلیپ آقا گرگه وبازی  هاچین وواچین یه پاتى ورچین 

  تا کردن مقنعه 
 مرتب کردن کیف ومیس

 :زنگ ضطن

 ههارت های زندگی 

 

 ( 13 تا 12: 50 )
 


