
 وند شادی ومهربانی ا د ه نام خ ب 

 آبان ماه    یی اجرا _ تقویم آموزشی

 1401- 1402سال تحصیلی                                                      اول                 : پایه                  

 شناخت هوا و اثبات وجود آن شناخت آب و ضرورت وجود آن، با هدف دنیای آب و هوا                                   :عناوین پروژه

 گیاهان برخی شناخت خاک و آشنایی با با هدف دنیای خاک و گیاهان                                                   

 توضیحات  برنامه ها  تاریخ  

 اول آبان هفته  

 همراه با دوستان و مربی   )بستنی میوه ای( تجربه درست کردن میان وعده ) بستنیبه به  سرآشپز  مهر   30شنبه 

 آبان   2دوشنبه 
 با حضور متخصص ورزشی )تیراندازی(  آشنایی بارشته ورزشی جدید  رویداد ورزشی 

 بررسی و ارائه راهکار برای کاهش تولید زباله در مدرسه  شهروند مسئول

   آبان   4 چهارشنبه
 آموزان وآموزگاران نظافت و آراستگی کالس با مشارکت دانش  روز آراستگی

 به همراه آوردن یک اسبا ب بازی ساده و بی خطر جهت بازی کردن در زمان هایی در طول روز با هماهنگی مربی پایه  اسباب بازی من 

 2روانشناسی ) ویژه اولیا (   / ارسال محتوای آموزشی  آموزش خانواده آبان  5پنجشنبه 

 طول هفته

 زنگ پروژه
 شناخت اهمیت آب  برای سالمتی و ضرورت آن برای بدن  

 آزمایش آب آلوده و تصفیه توسط دانش آموزان 

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

 تجربه تکنیک قطره و افشانگری با مسواک  زنگ هنر 

 و دوست یابی  افزایش مهارت روابط بین فردی  زنگ زندگی 

 

 آبان   دوم  هفته  

 حضور دانش آموزان در حیاط به صورت گروهی و انجام بازی هفت سنگ   بازی بازی  آبان   7شنبه 

 کادر مدرسه ( جهت باال بردن کیفیت ارتباط دانش آموزان با  2گفت و گوی صمیمانه کادر با دانش آموزان ) صمیمانه  آبان  8یکشنبه 

 آشنایی بارشته ورزشی جدید )دارت( با حضور متخصص ورزشی   رویداد ورزشی  آبان   9 دوشنبه

 برگزاری انتخابات انجمن اولیا و مربیان  انتخابات  آبان  10  شنبهسه 

 آبان   11چهارشنبه  

 نظافت و آراستگی کالس با مشارکت دانش آموزان وآموزگاران  روز آراستگی

 به همراه آوردن یک اسبا ب بازی ساده و بی خطر جهت بازی کردن در زمان هایی در طول روز با هماهنگی مربی پایه  بازی من اسباب 

 حضور یک والد در مدرسه همراه با دانش آموز جهت بازدید و خرید از نمایشگاه کتاب و بازی های فکری  والد و کودک 

 3روانشناسی ) ویژه اولیا (   / ارسال محتوای آموزشی  آموزش خانواده آبان  12پنجشنبه 

 طول هفته

 زنگ پروژه

 روز آبزیان )شناخت مشاغل مرتبط با آن(

 آموزش نشانه ب و مفهوم گوشه )ساخت بادبزن( 

 آموزش صدای کشیده آ ) با دست ورزی کش( 

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

 تصویر سازی با تکنیک کالژ  زنگ هنر 

 و دوست یابی  افزایش مهارت روابط بین فردی  زنگ زندگی 

 

 حضور دانش آموزان در البی و برگزاری جشن روز دانش آموز  روز دانش آموز  آبان  14شنبه  

  هفته سوم  

 آبان 

 آشنایی با فرهنگ ها  آبان  15شنبه یک
 آشنایی با لهجه، لباس های محلی و شهرهای قوم کرد در ایران و خوردن خوراکی محلی کردی  

 )دانش آموزان در صورت تمایل می توانند لباس کردی بپوشند( 

 آشنایی بارشته ورزشی جدید )دارت( با حضور متخصص ورزشی   رویداد ورزشی  آبان   16دوشنبه  

 به به ساندویچ )تجربه درست کردن ناهار )ساندویچ مرغ ( همراه با دوستان و مربی(  سرآشپز  آبان   17  سه شنبه

 

 آبان   18  شنبه چهار

 نظافت و آراستگی کالس با مشارکت دانش آموزان وآموزگاران  روز آراستگی

 به همراه آوردن یک اسبا ب بازی ساده و بی خطر جهت بازی کردن در زمان هایی در طول روز با هماهنگی مربی پایه  بازی من اسباب 

 اردو  
 حضور دانش آموز همراه با یک والد در موزه آب  

 د( )در این روز مدرسه برای دانش آموزانی که اردو نمی روند دایر است و دانش آموزانی که اردو می روند بعد از اتمام اردو به منزل می رون 

 4روانشناسی ) ویژه اولیا (  / ارسال محتوای آموزشی  آموزش خانواده آبان  19پنجشنبه 

 طول هفته

 زنگ پروژه

 آموزش نشانه م و پاکیزگی دریا ) ماهیگیری در کالس (  

 اثبات وجود هوا در اطراف ما )حباب بازی در حیاط مدرسه( 

 شناخت فصل پاییز )جشن میوه های پاییزی( 

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

 کاردستی چرخه آبساخت  زنگ هنر 

 و دوست یابی  افزایش مهارت روابط بین فردی  زنگ زندگی 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    چهارم  هفته

 آبان 

 حضور دانش آموزان در البی و تماشای فیلم همراه با خوردن خوراکی باهم فیلم ببینیم  آبان  21 شنبه

 ویژه والدین  معرفی کتاب  شگفتانه آبان   22یکشنبه

 آبان  23 دوشنبه

تولد متولدین  جشن 

 آبان 
 حضور همه دانش آموزان در حیاط، پخش موسیقی شاد،گرفتن عکس گروهی و پذیرایی با کیک تولد

 آشنایی بارشته ورزشی جدید )دارت( با حضور متخصص ورزشی   رویداد ورزشی 

 آبان  24  سه شنبه
 غربالگری پدیکلوز  چکاپ ماهانه 

 )برگزاری جلسه آموزشی / روانشناسی ویژه والدین((  2نگاه نردبانی )  آموزش خانواده

   آبان 25چهارشنبه  
 نظافت و آراستگی کالس با مشارکت دانش آموزان وآموزگاران  روز آراستگی

 به همراه آوردن یک اسبا ب بازی ساده و بی خطر جهت بازی کردن در زمان هایی در طول روز با هماهنگی مربی پایه  اسباب بازی من 

 آبان  26پنجشنبه 

 5روانشناسی ) ویژه اولیا (  / ارسال محتوای آموزشی  آموزش خانواده

 روز ماسک )درست کردن ماسک دلخواه و ورود به مدرسه با آن در روز شنبه (  تکلیف عملکردی 

 طول هفته

 زنگ پروژه

 اثبات وجود هوا در اطراف ما )شعبده بازی با شمع و لیوان( 

 )ساخت ستاره برای نوشتن اسامی بچه ها روی آن(آموزش نشانه س 

 آشنایی با حرکت کرم و  یکی از استفاده های انسان از هوا )ساخت کرم و مسابقه کرم ها( 

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

 چرخه آبساخت کاردستی  ادامه  زنگ هنر 

 و دوست یابی  افزایش مهارت روابط بین فردی  زنگ زندگی 

 

    پنجم  هفته

 آبان 

 حضور دانش آموزان در حیاط به صورت گروهی و قلعه بازی  بازی بازی  آبان   28 شنبه

 مهر و آبان آموزشی مباحث   جمعبندی  جمعبندی آبان    29یکشنبه 

 آبان 30 دوشنبه
 آشنایی بارشته ورزشی جدید )دارت( با حضور متخصص ورزشی   رویداد ورزشی 

 مهر و آبان آموزشی مباحث   جمعبندی  جمعبندی

 مهر و آبان آموزشی مباحث   جمعبندی  جمعبندی آذر  1  سه شنبه

   آذر 2چهارشنبه  
 نظافت و آراستگی کالس با مشارکت دانش آموزان وآموزگاران  روز آراستگی

 به همراه آوردن یک اسبا ب بازی ساده و بی خطر جهت بازی کردن در زمان هایی در طول روز با هماهنگی مربی پایه  اسباب بازی من 

 آذر  3پنجشنبه 

 6روانشناسی ) ویژه اولیا (  / ارسال محتوای آموزشی  آموزش خانواده

 ( 2حضور والد )فقط یک والد( در جلسه کالسی براساس زمانبندی اعالم شده)    جلسه اولیا با مربیان 

 طول هفته

 زنگ پروژه
 کاشت دانه)آشنایی با مراحل رشد یک گیاه( 

 آشنایی با برخی گیاهان 

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

 تکنیک چاپ با برگ  هنر زنگ 

 و دوست یابی  افزایش مهارت روابط بین فردی  زنگ زندگی 

 

فعالیت های  

 طول ماه 

 کتابخوانی 
 تصویری با نظر مربی و ارائه خالصه آن در کالس )به صورت چرخشی(-خواندن یک کتاب تصویری یا متنی

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

 معلم شو 
 انتخاب یک موضوع از کتاب برای تدریس در کالس به دانش آموزان دیگر )به صورت چرخشی( 

 اهداف: افزایش اعتماد به نفس و کسب مهارت ارائه همراه با رفع نقاط ضعف احتمالی در اهداف پروژه

 همکاری در خانواده اهداف: افزایش تعامل سازنده و  فعالیت عملکردی 


