خانم اکرم دهقان
مربی پیش دبستان

طرح درس آذرماه پیش دبستانی پویش

سال تحصیلی 99-1400

ردیف

فعالیت های آموزشی

طرح درس

اهداف

1

قرآن و شعر

حفظ سوره کوثر  ،حفظ شعرهای  :آب و شب و روز

تقویت حافظه شنیداری  ،افزایش گنجینه لغات

2

نقاشی

3

کاردستی

4

خمیربازی

5

بازی مهارتی

6

بازی ابزاری

7

مفاهیم علوم

8

مفاهیم ریاضی

نقاشی از داستان قطره آب  ،آسمان شب و روز  ،چاپ با سیب زمینی ،
نقاشی روی بادکنک و نقاشی با دست
خالقیت با مقوای جاگوارتا  ،برش پروانه و چسباندن روی نی  ،پازل
کفشدوزک ( برش دادن و مرتب کردن )  ،کاردستی جوجه
نوآموز با استفاده از خمیر بازی اشکالی مانند قطره آب  ،ستاره ،
خورشید و  ...می سازد.

تقویت هوش طبیعت گرا  ،کنترل هوش هیجانی

تقویت قوه تخیل  ،تقویت حافظه دیداری

تقویت عضالت دست  ،افزایش ذوق هنری

بازی جهت ها ( راست و چپ  ،جلو و عقب )
جدا کردن حبوبات ریز از یکدیگر  ،ساخت دستبند بانی  ،پیچیدن کاموا

تقویت هوش فضایی  ،افزایش دقت و تمرکز

به دور لوله دستمال کاغذی
شکل سازی با ستاره های رنگی  ،برج سازی با مکعب ها  ،ساخت سه

تقویت عضالت دست  ،افزایش هوش فضایی

گوش با هزاره سازه ها
نوآموز با مفاهیمی چون چرخه آب  ،چرخه زمین  ،سایه و بوجود
آمودن شب و روز آشنا می شود.
نوآموز با مفاهیمی چون طبقه بندی  ،ارتباط ارتباط منطقی  ،کوتاه و
بلند آشنا می شود .
فعالیت های با هدف شمارش انجام می شود.

افزایش مارت شناختی  ،تقویت هوش طبیعت گرا

افزایش هوش منطق ریاضی ،تقویت حافظه دیداری

9

مهارت خواندن

10

مهارت نوشتن

11

مهارت زندگی

12

قصه گویی

13

دفتر شطرنجی

14

فعالیت های فوق برنامه

نوآموز عالوه بر کلمات هم آغاز با کلنات هم پایان هم آشنا می شود و

افزایش گنجینه لغات  ،تقویت هوش کالمی و زبانی

از روی تصاویر قصه می سازد.
نوآموز خط چین ها را طبق فلش کامل می کند و جهت ها را به خوبی

تقویت توجه و تمرکز  ،مهارت دست ورزی

تشخیص می دهد .
نوآموز می آموزد که دکمه و زیپ لباسش را باز و بسته کند .

افزایش اعتماد به نفس  ،ایجاد استقالل و انضباط فردی  ،افزایش مهارت

لباسش را به تنهایی بپوشد.

اجتماعی

قصه هایی با موضوع آب  ،شب و روز و زمین برای نوآموز گفته می

افزایش قدرت تفکر و تخیل  ،رشد خالقیت

شود.
نقطه گذاری در خانه های شطرنجی با گوش پاک کن و رنگ گواش

افزایش توجه و تمرکز  ،تقویت حافظه دیداری

طبق الگو
نوآموز با خرد کردن مواد برای خودش ساالد درست می کند.
با چشمان بسته مزه خوراکی ها را تشخیص می دهد .

ایجاد فضایی شاد  ،تقویت حس چشایی  ،تقویت عضالت دست  ،تقویت

انار شب یلدا را دون می کند.
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پیش دبستان و دبستان غیردولتی پویش

حس استقالل طلبی

