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 با هدف شناخت مدرسه             من و مدرسه ام            :ن پروژهویعنا

 آب                               با هدف درک اهمیت آب، شناخت کاربردها و روش های صرفه جویی آن                                      

 توضیحات  برنامه ها  تاریخ  

 مهر   هفته دوم  

 برگزاری جشن شروع سال تحصیلی برای همه پایه ها با حضور والدین   شکوفه ها  جشن  مهر   9شنبه 

 مهر  10یکشنبه 

 بندی و آشنایی با مربی پایهکالس  ، حضور دانش آموزان در مدرسه بندی کالس

 جهت آشنایی    ها یهمراه با معلم و هم کالس ت های مختلف مدرسهم بازدید از قس تور مدرسه 

 شناخت موارد مورد نیاز برای تمیز نگه داشتن کالس به عنوان محلی برای زندگی کالس تمیز من 

 نظافت و آراستگی کالس با مشارکت دانش آموزان وآموزگاران  روز آراستگی  مهر  12سه شنبه 

 طول هفته 

 پاکیزگی)آشنایی با کاربردهای آب و روش های صرفه جویی آن(  زنگ پروژه 

 با هدف هماهنگی عصب و عضله و افزایش چابکی و عکس العمل و گروهی  بازی و ورزش انفرادی  زنگ ورزش 

 کار خالقانه با نقطه و خط   زنگ هنر 

 افزایش مهارت روابط بین فردی زنگ زندگی 

 

     هفته سوم  

 مهر 

 ساخت کارت پستال و ارسال آن ها برای دانش آموزان کشورهای دیگر توسط یونیسف    روز کودک  مهر  16شنبه 

 ( جهت باال بردن کیفیت ارتباط دانش آموزان با کادر مدرسه 1گفت و گوی صمیمانه کادر با دانش آموزان ) صمیمانه  مهر   18دوشنبه 

 با هدف تشخیص و پیشگیری  (1)معاینه های فصلیآغاز  بهداشت و سالمت  مهر  19سه شنبه 

 مهر  20چهارشنبه 
 نظافت و آراستگی کالس با مشارکت دانش آموزان وآموزگاران  روز آراستگی 

 حضور دانش آموزان در البی و تماشای یک فیلم همراه با خوردن خوراکی   با هم فیلم ببینیم

 طول هفته 

 زنگ پروژه 

 رنگ های آبی زمین)ساخت کره زمین(

 )نوشتن نامه ای به زمین(مهربان  زمین 

 مشاعره)یادگیری اشعار حافظ( 

 افزایش چابکی و عکس العمل با هدف هماهنگی عصب و عضله و و گروهی  بازی و ورزش انفرادی  زنگ ورزش 

 کار خالقانه با اشکال هندسی  زنگ هنر 

 افزایش مهارت روابط بین فردی زنگ زندگی 

 

 هفته چهارم 

 مهر 

 ) بچه ها در مدرسه توپک خرما درست می کنند(  آشنایی با غذاهای محلی روز غذا مهر   24یکشنبه 

 آشنایی با یک رشته ورزشی با حضور متخصص ورزشی در مدرسه رویداد ورزشی مهر  25دوشنبه 

 مهر  26سه شنبه 

 آموزش خانواده 

 ( به صورت آنالین جهت هماهنگی و انسجام بین آموزش های مدرسه و خانه  1جلسه نگاه نردبان )

 موضوع : حمایت های مورد نیاز والدین از کودکان در آموزش پروژه محوری درخانه    -واحد آموزش

 همراه با پرسش و پاسخ در مورد شروع سال تحصیلی و چالش های پیش رو  

 پله های کاغذی 

 (طرح کتابخوانی )
 با معرفی یک کتاب توسط دانش آموز و ارائه خالصه آن برای دوستانش در کالس  آغاز  طرح کتابخوانی پاییزی 

 مهر   27چهارشنبه 

 نظافت و آراستگی کالس با مشارکت دانش آموزان وآموزگاران  روز آراستگی 

جشن تولد متولدین  

 مهر 
 پذیرایی با کیک تولدحضور همه دانش آموزان در حیاط، پخش موسیقی شاد،گرفتن عکس گروهی و  

 انتخاب  و یا معرفی دوستان تو سط هر کودک در کالس   روز دوستان 

 مهر 28پنجشنبه 

 1روانشناسی ) ویژه اولیا ( / ارسال محتوای آموزشی  آموزش خانواده 

 برگزاری انتخابات انجمن اولیا و مربیان  انتخابات انجمن 

 )ترجیحا هر دو والد( در مدرسه و صحبت با مربی پایه در جلسه خصوصی براساس زمانبندی اعالم شده والدینحضور    جلسه اولیا با مربیان

 بررسی کتاب های موجود در کتابخانه و لیست بندی بر اساس موضوع  فعالیت عملکردی  مهر  29جمعه 

 طول هفته 

 زنگ پروژه 

 دانشمندان بزرگ )آشنایی با دانشمندان( 

 قطره)تجربه استفاده های مختلف از آب( 

 جشن آب)گذراندن یک روز در مدرسه با یک بطری آب(  

 شادی)انجام بازی های حرکتی و ساخت بادبادک(  

 با هدف هماهنگی عصب و عضله و افزایش چابکی و عکس العمل و گروهی  بازی و ورزش انفرادی  زنگ ورزش 

 گرم شناخت رنگ های سرد و  زنگ هنر 

 افزایش مهارت روابط بین فردی زنگ زندگی 

فعالیت های  

 طول ماه 

 اهداف: تقویت بنیادی سواد پایه در درک مطلب ، افزایش دایره واژگان و قوه تخیل، توانمندی در روانخوانی  کتابخوان  

 اهداف: افزایش تعامل سازنده و همکاری در خانواده  فعالیت عملکردی 


