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 خانم اکرم دهقان 

 مربی پیش دبستان  
 

 ردیف  فعالیت های آموزشی  طرح درس  اهداف

 تقویت حافظه شنیداری ، افزایش گنجینه لغات 
   کوثر حید ، والعصر وهای تو سوره تکرار

حیوانات زمستان ،  حفظ شعرهای :    
 1 قرآن و شعر

 پرورش ذوق هنری ، تقویت مهارت شنیداری ، پرورش حس کنجکاوی 
جادویی با شمع ، نقاشی با  نقاشی  ، چشم بادامینقاشی از داستان 

 حیوانات  نگ گواش ، نقاشی از خواب زمستانی کاموا و ر
 2 نقاشی 

ویت عضالت دست ، پرورش هوش طبیعت گرا تق  

از کاج و رنگ گواش  درست کردن درخت کریسمس با استفاده    

بزرگ  های مختلف و مرتب کردن از کوچک به برش دایره ها در سایز  

تا    ساخت آدم برفی با استفاده از کاغذ و  

 کاردستی الک پشت 

 3 کاردستی 

حافظه دیداری  پرورشدست ،  ظریف تقویت عضالت   
و ... می   یوانات آدم برفی ، حنوآموز با استفاده از خمیر بازی اشکالی 

 سازد.
 4 خمیربازی

   ، افزایش سرعت عمل ، تقویت حافظه دیداری افزایش دقت و تمرکز 

وآموز باید طرح ساخته شده را یک لظه مالحظه ببین و بساز ) نبازی 

 کرده و مانند آن را بسازد ( 

ند  بازی ببین و حرکت کن ) نوآموز باید حرکتی که والدین انجام می ده

 را بالفاصله انجام دهد ( 

 5 بازی مهارتی 

تصویریهوش ، افزایش   نیروی تخیلتقویت    

 

دومینو ) نوآموز در جلسه اول آزادانه با دومینو بازی می کند و در  

 جلسه بعد طبق الگو آها را می چیند ( 

ز به داستان گفته شده گوش می دهد و لگو ) در کالس لگو نوآمو

سازد (القیت خود می وسیله ی مورد نیاز در داستان را با خ  

 6 بازی ابزاری 



 

 خانم اکرم دهقان مربی پیش دبستان 
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، تقویت هوش طبیعت گرا آشنایی با زیبایی های طبیعت   

آشنا می شود.  سرما و گرمانوآموز با مفاهیمی چون   

 ماه های فصل زمستان را می آموزد.

 با انواع حیوانات و خواب زمستانی آن ها آشنا می شود. 

 7 مفاهیم علوم 

حافظه دیداری  ریاضی، تقویتافزایش هوش منطق   
و  کم رنگترین  ،  کوتاهترین و بلندترین نوآموز با مفاهیمی چون

آشنا می شود .  و نزدیکتریندورترین  ،پررنگترین   
 8 مفاهیم ریاضی 

تقویت هوش کالمی و زبانی  ،تقویت نیروی تخیل    
مرور کلمات هم آغاز و هم پایان   تمرین و  

 نوآموز می تواند داستان های نیمه تمام را به پایان برساند. 
 9 مهارت خواندن 

 تقویت توجه و تمرکز ، مهارت دست ورزی
تصاویری که بصورت خط چین کشیده شده است را کامل می کند تا  

ص شود. شکل نهایی مشخ  
 10 مهارت نوشتن 

افزایش مهارت اجتماعی، ت های درون فردی تقویت مهار  
انواع خشم و   مشاهده کارت های تصویری و انیمیشن نوآموز با

  آن آشنا می شود . لراهکارهای کنتر
 11 مهارت زندگی 

   فزایش مهارت شنیداریه ، اایجاد انگیز
، حیوانات اهلی و  زمستان ، خواب زمستانی  قصه هایی با موضوع 

برای نوآموز گفته می شود.وحشی ، آبزیان و ...    
 12 قصه گویی 

، تقویت حافظه دیداری  تمرکزافزایش توجه و   
را در سمت راست  است  نوآموز الگوهایی که در سمت چپ کشیده شده

 دفتر می کشد . 
 13 دفتر شطرنجی

ماد به نفس ، رشد مهارت اجتماعی افزایش اعت  

نوآموز درباره ی علت و نوع حیواناتی که به خواب زمستانی می روند  

ح می دهد. ش توضیتحقیق کرده و برای دوستان   

 نوآموز درباره انواع حیوانات کنفرانس می دهد. 

 14 فعالیت های فوق برنامه 


