خانم اکرم دهقان
مربی پیش دبستان

ردیف فعالیت های آموزشی

1

قرآن و شعر

2

نقاشی

3

کاردستی

4

خمیربازی

5

بازی مهارتی

6

بازی ابزاری

7

مفاهیم علوم

8

مفاهیم ریاضی

طرح درس آبان ماه پیش دبستانی پویش
سال تحصیلی 99-1400
طرح درس

اهداف

حفظ سوره والعصر  ،حفظ شعرهای  :پاییز  ،پوشاک و کتاب

تقویت حافظه شنیداری  ،افزایش گنجینه لغات

نقاشی از فصل مورد عالقه  ،چاپ برگ پاییزی  ،نقاشی با رنگ انگشتی
با موضوع آزاد  ،نقاشی عنکبوتی ( کاغذ و تا )
برش دایره و ساخت چتر  ،برش اشکال مختلف و چسباندن در محل
مناسب خود  ،کاردستی ِکرم ( کاغذ و تا )

آشنایی با کار چاپ  ،پرورش ذوق هنری  ،تقویت مهارت حرکتی

تقویت عضالت دست  ،تقویت حافظه دیداری

درست کردن میوه های پاییزی  ،لباس و کتاب با خمیر

افزایش مهارت حرکتی  ،افزایش هوش طبیعت گرا

جوجه تیغی و ماکارانی ِ ،کرم و فوت  ،بادکردن بادکنک  ،تکرار سه الی

افزایش تمرکز و توجه  ،تقویت عضالت صورت  ،افزایش مهارت گفتاری و

چهار کلمه پشت سرهم

حافظه شنیداری

کارکردن با هزار سازه ها و بستن پیچ و مهره  ،بازی دستچین  ،انجام
دوخت های مختلف با صفحه دوخت  ،بازی با پازل مکعبی
رعایت نکات ایمنی در خانه و آشنایی با وسایل خطرناک  ،آشنایی با
مراحل تهیه پوشاک  ،آشنایی با قوانین کتابخانه
آشنایی با مفاهیم باال و پایین  ،زیرو رو  ،داخل و خارج  ،چپ و راست
آموزش شمارش اعداد  1تا 5

تقویت عضالت دست  ،افزایش توجه و تمرکز  ،افزایش هوش منطق
ریاضی

افزایش مهارت های اجتماعی  ،افزایش هوش کالمی

افزایش هوش منطق ریاضی ،تقویت هوش فضایی

9

مهارت خواندن

10

مهارت نوشتن

11

مهارت زندگی

نوآموز با کلمات هم آغاز آشنا شده و از روی تصاویر قصه سازی

افزایش گنجینه لغات  ،تقویت مهارت شنیداری  ،تقویت هوش کالمی و

می کند.

زبانی

آشنایی با خط زمینه ( چسباندن چوب کبریت روی خط طبق الگو ) ،

تقویت توجه و تمرکز  ،مهارت دست ورزی

اجرای فعالیت هایی چون ماز
آشنایی با قانون های اجتماعی ( رعایت نوبت )  ،پوشیدن لباس  ،آشنایی
با مفهوم گروه

ایجاد استقالل و انضباط فردی  ،افزایش مهارت اجتماعی

12

قصه گویی

قصه هایی با موضوع فصل ها  ،پوشاک و کتاب

افزایش قدرت تفکر و تخیل  ،رشد خالقیت  ،ایجاد انگیزه

13

دفتر شطرنجی

نو آموز الگوهای ساده را در دفتر شطرنجی کامل میکند .

آمادگی برای نوشتن  ،هماهنگی بین چشم و دست  ،تقویت حافظه دیداری

14

کنفرانس

نوآموز موضوعات خواسته شده را کنفرانس می دهد .
کتاب داستان مورد عالقه خود را برای دوستانش تعریف می کند.

خانم اکرم دهقان مربی پیش دبستان

پیش دبستان و دبستان غیردولتی پویش

افزایش اعتماد به نفس  ،رشد مهارت های اجتماعی

