
 

   پیش دبستانی پویش ماه اسفندطرح درس                   

   99-1400سال تحصیلی                                  

 خانم اکرم دهقان

 مربی پیش دبستان 
 

 ردیف فعالیت های آموزشی طرح درس اهداف

 تقویت حافظه شنیداری ، افزایش گنجینه لغات
 حفظ سوره ناس 

نوروز درخت و عیدحفظ شعرهای :   
 1 قرآن و شعر

 پرورش ذوق هنری ، تقویت مهارت شنیداری 

 

سفره هفت سین و موضوع آزاد ،چوپان دروغگو ،  درخت بخشندهنقاشی از   

 رنگ آمیزی تخم مرغ هفت سین
 2 نقاشی

( حترام به والدیناآموزش مهارت های اجتماعی )   

عضالت دست تقویت   

 کاردستی روز پدر که به صورت پازل انجام شد.

 کاردستی گاو ، کاردستی گل سنبل 
 3 کاردستی

حس المسه ، پرورش حافظه دیداریتقویت   
گلدان داخل شاخه گل درمختلف ، ساخت  اشکالساخت   

 
 4 خمیربازی

جنبشی  –افزایش هوش بدنی   

 افزایش دقت و تمرکز

به صورت هم زمان دونیمکره مغز بازی برای تقویت   

دست  انگشتانبازی برش و کش برای تقویت   

 بازی های حرکتی برای تقویت عضالت پا

 

 5 بازی مهارتی

 

 با محیط اطراف و تقویت نیروی تخیلآشنایی 

 افزایش مهارت ذهنی

 

 

، تمرین شمارش با پازل مکعبی ، کار با صفحه دوخت ، بستن پیچ و مهره 

 بازی دست چین

  لگو : ساخت صندوقچه سکه و ساخت تابلو راهنمایی و رانندگی

 6 بازی ابزاری



 خانم اکرم دهقان مربی پیش دبستان

یش دبستان و دبستان غیردولتی پویشپ  

حافظه دیداری تقویت افزایش هوش منطق ریاضی،  

 

 ، پهن و باریکدرازترین مفاهیم آشنایی با 

10تا  1شمارش و تمرین اعداد   

 آموزش جدول سودوکو

 

 7 مفاهیم ریاضی

اافزایش هوش طبیعت گر  

 آشنایی با قسمت های مختتلف یک گیاه 

 فواید درختان

 آشنایی با برگ ها و هسته ها 

 8 مفاهیم علوم

 افزایش گنجینه لغات 

 تقویت هوش زبانی و کالمی

 غاز و هم پایان تمرین و مرور کلمات هم آ

 
 9 مهارت خواندن

 تقویت توجه و تمرکز

 مهارت دست ورزی

  نوآموزان جهت ها را به خوبی تشخیص داده و

  خط چین ها را طبق فلش کامل می کند.

 

 10 مهارت نوشتن

فردی ، افزایش مهارت اجتماعیهوش بین افزایش   
و بکارگیری سبک های به پدر و مادر  دانیقدریی چون نوآموز با مهارت ها

آشنا می شود. زبانی مانند ) ببخشید (  
 11 مهارت زندگی

. برای نوآموز گفته می شود دروغگو چوپاندرخت بخشنده و ی قصه ها تثبیت آموزش و افزایش مهارت شنیداری  12 قصه گویی 

، تقویت حافظه دیداری افزایش توجه و تمرکز  13 دفتر شطرنجی نوآموز الگوهایی را که در دفتر شطرنجی به او داده شده است کامل می کند. 

 تقویت اعتماد به نفس 

شعر هفت سین را حفظ نموده و در کنار سفره هفت سین آرا اجرا نوآموز 

 نمودند ) نمایش خالق ( .

 

 14 فعالیت های فوق برنامه


