
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نحوه آموزش اهداف هفته ماه / نام دوره ردیف

1 
 مهرماه         

 خودآگایهمهارت 

 دوم

 من کیستم؟

 شناخت احساسات خود

 ثبت روزانه احساسات خود

 استان نوییسد

 چهارم
 برریس تکالیف

 رفتار-انکار  –تفاوت احساس 

2 
 آبان ماه

 مهارت ارتبایط

 دوم

 آشنایی با واژه ارتباط

 دقیقانتخاب کلمات 

 خوب گوش کنید

 انیمیشن

 چهارم

 زبان بدن

 رفتار قاطع

 بیان نظرات خود

 قدرت مخالفت با آنچه نیم خواهید

3 

 آذر ماه

مهارت مدیریت 

 هیجانات

س -خشم   استر

 دوم

 تعریف هیجانات منفی و مثبت

 نمونه ابراز هیجان ) خشم (

 ) بادکنک پر و خایل ( آموزش آرام سازی تنفیس

 
 
ی

 بازی درمای

 چهارم

ل هیجان ها آموزش شیوه  های عمیل برای کنتر

 بیان احساسات

 احساسات ا آموزش گفتگو ب

 

4 
 دی ماه

 مهارت حل مسئله

 دوم

 آشنایی با مسئله

 ادامه حل مسئله

 پیش بینی عواقب راه حل ها
گفتگوی 

 دوجانبه 

 با دانش آموزان
 چهارم

 گزارش فعالیت 

 اولویت بندی راه حل ها 

 موارد عدم موفقیتانتخاب راه حل و برریس 

 

 برنامه آموزش مهارت های زندگی ویژه دانش آموزان



 

دولنر پویش  پیش دبستان و دبستان غتر

 نحوه آموزش اهداف هفته ماه / نام دوره ردیف

5 
 بهمن ماه

 مهارت تفکر نقاد

 دوم

 پرسیدن سواالت بدون انتها

 آموزش پرسشگری

 گفتگوی گرویه در مورد سواالت مطرح شده
 داستان نوییس

 چهارم
 برریس تکالیف

 بچه هاگفتگوی گرویه در مورد داستان هرکدام از 

6 
 اسفند ماه

ی  مهارت تصمیم گتر

 دوم
ی   آشنایی با تصمیم گتر

ی   ارائه انواع تصمیم گتر
ی

 تاتر درمای

 و 

 ایفای نقش
 چهارم

ی خوب  تصمیم گتر

 برریس تکالیف

7 
 فروردین ماه

 مهارت همدیل

 دوم

 همدردی –تعریف همدیل 

 تفاوت همدیل و همدردی

 بازی با کلمات  تمرین خییل یا کم

 بازی عروسیک

 چهارم
 برریس تکالیف 

 ثبت احساسات و نحوه ی همدیل با این احساسات

8 
 اردیبهشت ماه

 خالقتفکر مهارت 

 ومد

 پرسیدن سواالت باز پاسخ

 تجسم کردن
ی

 آموزش چگونیک

 ارائه یک ایده خالقانه برای مسئله طرح شده

 
 داستان نوییس 

 کاردسنر   ساخت

 چهارم
 برریس تکالیف

 کاردسنر با وسایل بازیافنر ساخت  


