
 

   پیش دبستانی پویش ماه اردیبهشتطرح درس                   

   99-1400سال تحصیلی                                  

 خانم اکرم دهقان

 مربی پیش دبستان 
 

 ردیف فعالیت های آموزشی طرح درس اهداف

 ، افزایش گنجینه لغات تثبیت آموزش
شده.آموزش داده حال و ... شعر خوش   

 سوره حمد آموزش داده شد.
 1 قرآن و شعر

  دست ورزیپرورش ذوق هنری ، تقویت مهارت 

 

 نقاشی با گواش و مداد شمعی با موضوع آزاد

روز معلمنقاشی   
قاشین  2 

 پرورش خالقیت

 تقویت عضالت دست 

   برش و چسباندن پازل تصویری

 کاردستی هشت پا و صندوق پست
اردستیک  3 

آشنایی با مفهوم جمعحس المسه ، تقویت   
با موضوع آزاد  مختلف اشکالساخت   

با استفاده از خمیربازی شمارشآموزش مفهوم   
میربازیخ  4 

 تقویت دونیمکره مغز

و تمرکز توجه تقویت  

تنیس روی زمینبازی   

 کشیدن خط با دو دست به طور همزمان
 5 بازی مهارتی

 

 با محیط اطراف و تقویت نیروی تخیلآشنایی 

 افزایش مهارت ذهنی

 

ازی ابزاریب  ، صفحه دوخت و لگو دومینوبازی   6 

 افزایش هوش منطق ریاضی
مفهوم حجم و اندازه گیری آموزش   

 آموزش مفهوم تفاوت و شباهت
 7 مفاهیم ریاضی



 

 خانم اکرم دهقان مربی پیش دبستان

یش دبستان و دبستان غیردولتی پویشپ  

مهارت اجتماعیافزایش  محیط زیست و منابع مختلف ) آب ، برق و گاز (با  آشنایی  فاهیم علومم   8 

 افزایش گنجینه لغات 

زبانی و کالمیتقویت هوش   
 9 مهارت خواندن  داستان سازی از روی تصاویر ، کلمات هم آغاز و هم پایان

 تقویت توجه و تمرکز

 مهارت دست ورزی

  کامل کردن خط چین ها طبق فلش ها و رنگ آمیزی

 آموزش نوشتن اعداد به صورت خط چین
 10 مهارت نوشتن

افزایش مهارت اجتماعی  آشنا می شود.نوآموز با بیان احساسات در زمان های مختلف   هارت زندگیم   11 

و مهارت اجتماعی افزایش مهارت شنیداری  
.شدگفته قصه ی محیط زیست برای بچه ها   

 قصه گویی توسط نوآموزان
 12 قصه گویی

، تقویت حافظه دیداری افزایش توجه و تمرکز  
 آموزش مفهوم قرینه در دفتر شطرنجی 

 آموزش مفهوم شمارش اعداد در دفتر شطرنجی
 13 دفتر شطرنجی


