
 به نام خدا

 مقدمه:   

اهمیت آموزش و پرورش در دوران پیش از دبستتت بن به د یس سستتتب  بودن و میزان راتتتد در این ستتتبس هب اتتتش ستتتبس اوس 
وپرورش کبمس استت اداد هب  کودب به وی د در این ستتبس هب   و د(نستتبت به مراسس دی ر راتتد ستترات بستتیبر بیاتت ر  دارد

نیبز به مسیطی مسرب و بران یزندد دارد.اگر کودکی در اتتتش ستتتبس اوس زندگی  ود در حنین مسیط ستتتراتتتبر از مسرب 
 کبمس کودکبن و آمبدگی به ر برا  ورودهبیی راد یببد قطاب بس ر منبسبی برا  سهو ت راد و ببرور کردن اس اداد هب  

 به دبس بن و فراگیر  الم و دانش به صور ی که کم رین حب ش هب را داا ه بباند مسیب می اود.

روان اتتتنب  ی کودکبن پیش دبستتت بنی اتتتبیستتت ه استتتت در راستتت ب  اتتت وفب ستتتبز  بب در نظر گرف ن مهم  رین وی گی هب  
دایت س  ین ارزش برا  پرورش و ه وانمند  هب  بب قود کودکبن بصتتتتتیرت و آیندد ن ر  و  اهد و  قوا پیاتتتتت ی بیاتتتتت ر

 س اد.ئآنبن قب  وساه رف برهب  کنج بوانه و هوامندانه و ابقالنه اس ادادهب  کودکبن و، هبکنج بو  و  قویت مهبرت 

کستتتتبنی که در زمینه راتتتتد کودب ازالم و  جربه مطلوا بر وردارند بر این ببورند که بدون همبهن ی بین ستتتته انصتتتتر 
نمی  وان موفقیت قببس حاتتتتتم یر  برا  کودکبن و س ی اموم جبماه پیش بینی کرد و  نهب بب  مرکز وا د و مربی ، کودب 

 داا ن مطب ا آموزای امیدوار ر بود.این مثلث طالیی است که می وان بر اثر ی سبن و موثر بر رو 

راد  : به هب  راد که ابمسبرا   دوین موارد آموزای سای ادد به  مبمی جن آموزای پویشپبیه پیش دبس بن مج مع در 
بب  وجه به این ن بت آموزش   وجه اتتود.، هنی و اتتنب  ی می بباتتد ذراتتد  –راتتد ابط ی و اج مبای  - جستتمی و سرک ی

آموزش مهبرت هب  دست ورز  ،  آموزش م بهیم الوم موزش م بهیم ریبضی و امبرش ااداد، آهب  مهبرت هب  زندگی
قصتتتته و داستتتت بن گویی بب روش هب  م  ل  بب ، آموزش زببن ان لیستتتتی، هب  مهبر یو نواتتتت بر  و زببن آموز  وببز  

  را در برنبمه قرار دادد ایم.آموزش قرآن و م بهیم دینی و دی ر فاب یت هب ،   و، ورزش، آموزش نقبای، مابرکت کودکبن

 

 

 

 

 

 

 



 مروری بر فعالیت های انجام شده در مهر ماه:  

 کبر ه  ه است.کودکبن هر ه  ه یک اار را س ظ می کنند که م نبسا بب موضوع 

  مرین و س ظ سورد  وسید.، سالم دادن، اروع هر کبر بب نبم  دا : م بهیم قرآنی

آاتتنبیی بب ،  آاتتنبیی بب ااضتتب  بدن،  زندداتتنبیی بب موجودات زندد و ریرآ،  آاتتنبیی بب کرد زمین و اتت س آن : م بهیم الوم
 هداات ا صی و اس ن صسیح دست هب.ب

 آموزش حپ و راست.،  ط بس ه و ببز، م بهیم ببال و پبیین م بهیم ریبضی:

 زمینی که همینطور می  رزید. ،سسنی  و  دد المرود،   بنوادد آقب  روسه،  داس بن آواز در مزراه قصه گویی:

انبیی بب مسیط و قوانین کال  و مدرسه مهبر هب  زندگی: انبیی  آموزش مهبرت  ود آگبهی،  آ بب ااضب  بدن و کبر و  آ
  بکید بر سالم و  داسبفظی.،  و(اهمیت هر 

این مهبرت هب ی ی از مهم  رین مهبرت هبیی هستتت ند که کودکبن ببید در ستتتنین قبس از دبستتت بن  مهبرت هب  دستتتت ورز :
 آمو  ه و بب انجبم  مرین هب و فاب یت هبیی آن را  قویت کنند.

کبر دو ت بب نخ قیطبن و  میر ببز  از جمله ذ ،  ب کردن و پبرد کردن کبر،  زش هبیی مثس صتتسیح دستتت گرف ن مدادآمو
نواتتت ن و برا  آمبدگی   این  مرین هب هستتت ند که بب هد   قویت مبهیحه هب  کوحک ان اتتت بن دستتتت وکن رس این مهبرت 

 آموزش و  مرین دادد ادد است.که در این مبد ،  نقبای و دی ر فاب یت هب انجبم می اود

، که بب هد  هب  بیاتتت ر  مثس  قویت  مرکز مسستتتوا می اتتتود هم ب اتتتی از مهبرت هب  دستتتت ورز انجبم کبردستتت ی 
 انجبم می اود.،  ایجبد و  قویت اا مبد به ن  ،   قویت س  زیببیی انبسی،   قویت همبهن ی بین حام و دست

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 و کاردستی ها: تصاویر مهارت دست ورزی   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بازی های مهارتی: 

می کند کودب رو  مهبرت هب  م  ل  آن کبر گرم کردن هبیی گ  ه می اود که االود بر سرببز  هب  مهبر ی به ببز  
ب  ببز  ه،  سرک یببز  هب  ،  ببز  هب  اتتتتتنب  ی : مبنند م  ل  آن هب می اتتتتتود. ب رت هو بباث راتتتتتد و بهبود مهب

 و...ببز  هب   ابد ی ، ببز  هب  سسی،  مرکز 

 هد  از انجبم این ببز  هب:

نه نه  غبت،  قویت و قویت هوش اج مبای،  قویت و افزایش  مرکز،   قویت سوا  پنج گب  قویت ،  کودکبن افزایش گنجی
مواجه بب اسستتبستتبت ،  سئ قویت مهبرت سس مستتب،  ایجبد فضتتبیی اتتبد و بب هیجبن،   قویت سبفظه اتتنیدار ،  سبفظه دیدار 

 گونبگون و کن رس آ ن هب و...

 مبنند:، ببز  هب  مهبر ی در این مبد  باضی در کال  و باضی در فضب  سیبط انجبم ادند 

از  آینه ببز   قلید کردن که نببید در دست کودکبن بمبند و بب سرات به ن ر باد  دادد اود.،  ببز  این  وپ  وپ ایطونه
اتت لک هبیی که دوستت اتتبن می دهد.(هد  گیر  بب  وپ  هب  روزنبمه ایی که  وداتتبن ستتب  ه اند.سمس کردن  وپ بب ستتر 

ن ی در طی کردن مستتتتیر.ابور دادن  وپ از بین پبهب   وداتتتتبن به ن ر قبلی هدر گرود هب  دو ن رد بب ایجبد  ابدس و همب
 ببز  فو ببس به صورت گروهی. ز  بب  وپ در سیبط.وسط بب به صورت  م ادن،  که در ص  ایس بدد است

  صبویر:

  

  

  



                        

  

    

  

  

 



  

 بب ا ر 

 پیش دبس بن پسرانه پویش


