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   99-1400سال تحصیلی                                  

 خانم اکرم دهقان

 مربی پیش دبستان 
 

 ردیف فعالیت های آموزشی طرح درس اهداف

 تقویت حافظه شنیداری ، افزایش گنجینه لغات
ناسآموزش سوره ،  کوثرسوره تکرار   

مشاغل و پرچمحفظ شعرهای :   
 1 قرآن و شعر

 پرورش ذوق هنری ، تقویت مهارت شنیداری 

 پرورش حس کنجکاوی

قصه خانه ی من زمین ، لوازم مورد نیاز خیاط ، نقاشی روی آرد ، نقاشی از 

 نقاشی درجا حرکت کن و بکش
 2 نقاشی

عضالت دست ، آموزش مهارت های اجتماعی ) شکرگزاری (تقویت   

 مفهوم سبک و سنگین

برش و چسباندن پازل ) کتاب پازل ( ، ساخت پرچم و گل کاغذی ) به 

 مناسبت روز مادر ( ، ساخت ترازو
 3 کاردستی

حس المسه ، پرورش حافظه دیداریتقویت   
 ساخت ابزار مشاغل مختلف ، ساخت پرچم با خمیربازی

 خمیربازی با موضوع آزاد 
 4 خمیربازی

جنبشی  –افزایش هوش بدنی   

 افزایش دقت و تمرکز

 حرکت کردن به صورت جفت پا و تک پا 

 راه رفتن روی لبه فرش به صورت برعکس 

 حرکات استقامتی

 5 بازی مهارتی

 آشنایی با محیط اطراف و تقویت نیروی تخیل

 

 

الگویابی با استفاده از دومینو ، صفحه دوخت بازی دستچین ، بستن پیچ و 

 مهره و ساخت سازه

لگو : داستان )ستاره شناسی ، طوفان شن ، بلندترین آبشار دنیا ، هفته 

ر مورد نیاز در کتابخوانی( برای نوآموز گفته شد تا باتوجه به داستان ابزا

 هر داستان ) تلسکوپ ، شن کش ، خانه درختی و موضوع آزاد ( را بسازد. 

 6 بازی ابزاری

حافظه دیداری تقویت افزایش هوش منطق ریاضی،  

 

تناظر یک به یک ، مفهوم تهی ، سنگین و سبک و نوآموز با مفاهیمی چون 

آشنا می شود .مفهوم هم اندازه   

8تا  1شمارش و تمرین اعداد   

 7 مفاهیم ریاضی



 

 خانم اکرم دهقان مربی پیش دبستان

 پیش دبستان و دبستان غیردولتی پویش

 افزایش هوش طبیعت گرا
آشنا می شود . ، انواع آب و هوا و فصل ها نوآموز با مشاغل مختلف  

 در رایطه با موجودات زنده گفتگو می کند.
 8 مفاهیم علوم

تقویت هوش کالمی و زبانی ،افزایش گنجینه لغات   

 تمرین و مرور کلمات هم آغاز و هم پایان .

کلماتی که آغاز و پایان یکی دارند مانند : نان ، کشک و ... آشنا نوآموز با 

 می شود.

 9 مهارت خواندن

 تقویت توجه و تمرکز ، مهارت دست ورزی
 تصاویر مختلف را برش زده و هر کدام را در جای مناسب خود می چسباند.

 طبق جهت فلش خط چین ها را کامل می کند.
 10 مهارت نوشتن

فردی ، افزایش مهارت اجتماعیهوش بین افزایش   

نوآموز با مهارت های اجتماعی از قبیل رعایت نوبت در مکان های مختلف ، 

آداب معاشرت ، عذرخواهی کردن و انتخاب شغل آینده در قالب فیلم آموزشی 

 آشنا می شود.

 11 مهارت زندگی

 تثبیت آموزش و افزایش مهارت شنیداری
و زمین برای نوآموز گفته می شود تا مشاغل مختلف قصه هایی با موضوع 

 نقاشی آن را بکشد.
 12 قصه گویی

، تقویت حافظه دیداری افزایش توجه و تمرکز 31 دفتر شطرنجی نوآموز الگوهایی را که در دفتر شطرنجی به او داده شده است کامل می کند.   

 افزایش هوش طبیعت گرا

تا مراحل رشد آن ) ریشه ، کمک والدین یک پیاز را آماده کرده نوآموز با 

 جوانه زدن و .. ( را ببیند.

 

41 فعالیت های فوق برنامه  


