
 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              (    زقیقِ 10)ذَاًسى شؼزسالم ٍحضَرٍغیاب 

 .قزارزازى کارت غایثیي رٍی تزز ((کی غایثِ ؟ ))تْیِ ی تزز 

                                                             (     زقیقِ 5)تکزار شؼز چپ ٍراست 

 .صعز سیز را تکزار کنید تا ةچه ها آمىسش ةتینند
 

 یکی پای چپ یکی پای راست                        هز دو تا پىیاست  من دو تا پا دارم     
 یکی دست چپ یکی دست راست                   من دو تا دست دارم     هز دو تىاناست
 یکی چضم چپ یکی چضم راست                   من دو تا چضم دارم    هزدو تا ةیناست
یکی گىش چپ یکی گىش راست                     من دو تا گىش دارم    هز دو صنىاست

 

 ریاضی: زًگ اٍل  
 (8 : 30 تا 8: 10 ) 
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 قرآى

 ( 8: 10   تا  8 )         

 شزٍع ّزکار تِ ًام ذسا* تسن اهلل الزحوي الزحین  

 ذَاًسى شؼزرٍس- اشارُ تِ رٍس ٍ تارید   

 سَرُ ی ػصز تا فایل صَتی ٍتزجوِ 

 اگه نتاصه ایامن *می کنه آدم سیان * تى این سىره ، ةچه ها *عرص قسم خىرد خدا  

 صتىر ةاصید تى کارها *تىکل کن ةز خدا *خدا هم راضی میضه *کارهای خىب که ةاصه 

 (  زقیقِ 15)                ةاصید یه یاد خدا                                    *همیضه و هز کجا 

 توزیي کل سَرُ - (اجزای فایل سَرُ ی حوس ٍتکزارٍتَضیح هفَْم)سَرُ ی حوس

 

 



 

 (   زقیقِ 10)                                          5 تا 1ػسز  ٍ چَب ذط هزٍر هفَْم 

  ِتا ّستٌس ٍ اػضایی کِ یکی ّستٌس2اػضای تسى ک . 

 ًُوایش کلیپ چَب ذط رٍتا 

 اًساذتي فایل چَب ذط ٍػسز 

  

  (   زقیقِ 5)                                                             ّای قثلی شؼز هزٍر 

 

                                                                        َ(  زقیقِ 10)هزٍر ًشاًِ ی ا 

   َتصَیزذَاًی ٍجولِ ساسی –زاستاى گَیی ، پاسد تِ پزسش ّا  )پاٍرپَیٌت ا  

 

  (    زقیقِ 20)                                          21 20ٍکتاب هْارت ًَشتاری ص 

 

 فارسی : زًگ دٍم

  
 (9: 5 تا 8: 30 )

 

 :زًگ تفریح 

 ( 9: 15 تا 9: 5)

                                             تاسی قزارزازى جاتِ جا کززى لیَاى تا ًی

تِ اٍلیي ًفز ّزگزٍُ یک لیَاى تسّیس . تچِ ّا را زٍ گزٍُ کٌیس ٍتِ ّز زاًش آهَس یک ًی تسّیس 

لیَاى ّا تسٍى کوک زست ٍتا کوک ًی ّا تایس تِ . تا لیَاى را تزػکس رٍی ًی قزار زّس 

 . گزٍّی کِ لیَاى را سزیغ تز تِ آذزیي ًفز تزساًس تزًسُ است . ًفزتؼسی اًتقال یاتس 

                                                                  تاسی هي ًفزتؼسی ام

آى ّا را تِ صَرت  .هزتی تؼسازی اس زاًش آهَساى را تِ هحَطِ ی تاس کالس زػَت هی کٌس

تزای آى ّا تَضیح هی زّس ؛ اگزاسّز کسام اس شوا سَالی کززم یا کاری . زایزُ ای قزار هیسّس

ّزکس اشتثاُ کٌس تایس سزجای .ذَاستن ًفزسوت راستی شوا تایس جَاب زّس یا کاررا اًجام زّس

 :سَال ّا . ذَز تٌشیٌس

 اسن شوا چیست ؟

بازی یا : زًگ سَم

خویربازی  یا شي 

 کاردستی   /بازی

 ( 9: 40تا 9: 15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 چٌسسال زاری؟

 .زست راستت را رٍی سزت قزار تسُ 

 تٌشیي 

 پاشَ

 تچزخ

 تپز 

 .را زٍتارتکزارکي..... جولِ ی 

 

 

 قصِ گَیی 

 فایل زاستاى  زرٍغگَ را تزای تچِ ّا تگذاریس 

 تؼساسپایاى زاستاى استچِ ّا زرتارُ ی اتفاقات زاستاى سَال کٌیس 

  جوالتی تگَییس تا تچِ ّا زرست یا ًازرست تَزى آى را تزاساس هتي زاستاى

 .تگَیٌس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قصه گَیی ًٍوایش

 

 

 

 (    زقیقِ 10)                    هزٍر سًسگی پزًسگاى ٍ هزٍر شؼز جَجِ ٍ توزیي ٍ تکزار شؼز 

   تخم خىد را صکستی / نىکت رسخ وحنایی / جىجه جىجه طالیی/ 
 / دیىارش اس سنگ ةىد / گفتا جایم تنگ ةىد /چگىنه ةیزون جستی 

/  نه کس س من خرب داصت /نه پنجزه نه در داصت 
/ نضسنت آوراه ننگ/گفتم که این جای تنگ 
/ مثل رستم پهلىان / ةه خىد دادم یک تکان 

اینطىری ةیزون جستم /تخم خىد را صکستم 

  خصىصیات پزندگان : 
 .تخم گذارند - 2ةدنضان اس پزپىصیده صده  - 1
 ةعضی گیاهخىار وةعضی – 4.    ةاُصط نفس می کضند- 3

 : زًگ چهارم 

 علَم

 

 ( 10: 40 تا9: 40)



 

 .گىصتخىارند

  صحتت درةاره ی هىای پاک وآلىده 

 چه چیشهایی ةاعث آلىدگی هىا می صىند؟ 
 چه کنیم تا هىا کم تزآلىده صىد؟

 

   زًگ تفریح: 

 ( 10 : 55 تا 10 : 40)

                                             (زقیقِ      30)                                        (کارتا ذویزًوکی  )رًگ کززى کِزم - سفال

 
 
 
 
 

 ریلضی 
 
 
 

                                                          (    زقیقِ 5 )توزیي حافظِ ی زیساری 

 (5 کارت هرتلف اس کارت ّای ًگارُ ّای اٍل  را تِ تچِ ّا ًشاى زّیس،تؼس

 (تچِ ّا تایس ًام کارت ّایی را کِ زیسُ اًس تِ تزتیة تگَیٌس

 (    زقیقِ 15)                                                                         30حل ص 

 :زًگ  پٌجن  

 سفال

  ( 12 : 10 تا 10 : 55) 

 

 

 

 ریلضی 

 

   زًگ تفریح: 

 (  12 : 25  تا 12: 10)

  ُهزٍر شؼزّا ی ذَاًسُ شس 

  زلیل هسَاک سزى 

 ًوایش ذالق 

 توزیي ًوایش کالغک 

 -توزیي لی لی رفتي 

 ِتاکززى هقٌؼ 

 هزتة کززى هیش ٍکالس 

 :زًگ ششن

 ههارت های زًدگی 

 

 ( 13 تا 12: 25 )



 

 

 

 


