
 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    (     دقیقه 15) تکراربازی تورکس        ازتیي تازی ّا اًتخاب کٌیذ 

   حتوا فایل صَتی را گَش دّیذ ٍتِ رٍش آى حتوا دررٍزّای تعذ زًگ اٍل - تازی تورکس

 .تعذازقرآى اًجام رّیذ 

 تازی پرتاب تَج دردایرُ ای کِ رٍی دیَارقراردارد                            . 

 تَج ّای پالستیکی تِ دایرُ

  (رٍی یک خط راُ رفتي - رٍی یک پا ایستادى   )توریي حفظ تعادل           

                                                                                                                                                                                   پرتاب ٍدریافت تَج 

   حرکت لی لی 

                                                                   حرکت جفت پا پرش 

 :زنگ اول  

 ریاضی 
 (9:  تا8: 10 )
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 قرآى

 ( 8: 10   تا  8 )         

 ضرٍع ّرکار تِ ًام خذا* تسن اهلل الرحوي الرحین  

 دٍضٌثِضعررٍز - اضارُ تِ رٍز ٍ تاریخ  

 (  دقیقِ 15)                                 (تکرار تچِ ّا )سَرُ ی کَثر ٍ تَحیذ ٍ حوذ  

 سَرُ ی عصر تا فایل صَتی ٍترجوِ 

 اگه نتاشه ایامن *می کنه آدم زیان * تى این صىره ، ةچه ها *عرص قضم خىرد خدا  

صتىر ةاشید تى *تىکل کن ةر خدا *خدا هم راضی میشه *کارهای خىب که ةاشه 

 کارها 

 ةاشید یه یاد خدا                                                        *همیشه و هر کجا 

 

 



 

  (رٍی یک خط هستقین راُ ترًٍذ)تازی ّای حفظ تعادل 

 رٍی سرضاى کتاب تاضذ ٍ تا دستاى تاز رٍی خط هستقین حرکت کٌٌذ. 

 

  آمىزش شعر درخت 
 

یک درخت اینجا        یک درخت آنجا       هردوتاصتسند                    هردوتازیتا  
این یکی نسدیک          آن یکی دوراصت    این یکی صیث اصت      آن هم انگىراصت 
   وای دوتا گنجشک          آمدند این جا        صیث وانگىررا                 نىک زدند آن ها  

 (هرتع،هستطیل،دایرُ،هثلث)هرٍر هفَْم ضکل ّای ٌّذسی 

  

  زنگ تفریح: 

 ( 9: 15 تا 9: )

  ( دقیقِ     5)                                                             ّای قثلی ضعر هرٍر 

                                                                  (     دقیقِ 10)آهَزش ضعر درخت 

یک درخت اینجا        یک درخت آنجا       هردوتاصتسند                    هردوتازیتا  
این یکی نسدیک          آن یکی دوراصت    این یکی صیث اصت      آن هم انگىراصت 
   وای دوتا گنجشک          آمدند این جا        صیث وانگىررا                 نىک زدند آن ها  

 

                                                                    (     دقیقِ 10)هرٍر ًطاًِ ی د 

  ( تصَیرخَاًی ٍجولِ سازی –داستاى گَیی ، پاسخ تِ پرسص ّا  )پاٍرپَیٌت د 

  25کتاب هْارت ًَضتاری ظ 

  کتاب زتاى آهَزی 18 17ٍاًجام 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)

    ضعرهیَُ ّای فصل پاییس 

 توریي ضعر 

 زییپا فصل یّا ٍُیم

  
 نارنگی میاره                  پرتقال و لیمى            اولش اناره         فصل پاییس چه میىه هایی داره

 هلى و گالةی       فصل پاییس زردآلى نداره       خىردنش ةا حاله                         خرمالى چه خىةه
    تىت مال ةهاره                            آلتالى و گیالش

 ةاید ةهش داد منره ةیضت           تىی زمضتىن هیچی نیضت
 شادی ةیاره ةهار ةیاره                 چىنکه میخىاد ةرای ما

    هطاّذُ ی داًِ ّای جَاًِ زدُ ضذُ ی آزهایص

 کپی علَم        

 :زنگ  ضطن 

 علوم

  (12 : 40 تا 12: 10)

 

 

 

 

 

  

 

 (   دقیقِ 5)   .در قالة ًوایص اًجام ضَد(ًِ داد زدى ٍ پرتاب کردى)کٌترل عصثاًثت تا صحثت کردى   

                                                                           (  دقیقِ 10)ًوایص خالق 

  ًاگْاى گلذٍى ازرٍی هیس هیفتِ ٍهیطکٌِ . تادٍستوَى تَی اتاقوَى درحال تازی ّستین 

 چِ کارکٌین ؟ 

 اگرتِ هاهاًن تگن ٍدعَام کٌِ ؟ 

 ... 

                                                                                          

 (دقیقِ    5)                                                  تازٍتستِ کردى دکوِ ّای هاًتَ 

 :زنگ ضطن

 ههارت های زندگی 

 

 ( 13 تا 12: 40 )
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