
 

 

 اوليا پيش دبستان القاتبرنامه م
 

دفتر  با 14:30الي  13:30بعدازظهر از ساعت و  11الي  8صبح از ساعت  ،مستدعي است جهت تنظيم وقت مالقات

     . تماس حاصل فرماييدهاي ذيل و با شماره محسنيجناب آقاي  (اّول)دوره دبستان روابط عمومي
61366788 - 60081688  



 - 14:30 یال 13:00شنبه سه گل و سبزه

 - 14:30الي  13:00  چهارشنبه غنچه و شكوفه
    

  

 آقاي اكبرزاده 
 )مدير دبستان(

 - 08:30الي  07:30شنبه  دو

 كالهدوز قاي مهديآ
 (بستان)سرپرست د

 - 10:30الي  09:30شنبه  هس

 آقاي ترابي

 ي اّول()معاون آموزشي دوره
 09:30الي  08:30يكشنبه   -

 خانم نقوي

 (پيش دبستاني)سرپرست 
 10:30الي  09:30  شنبهسه -



زنگ 4زنگ 3زنگ 2زنگ 1كالسروز

ورزشهنركارگاه ابزاركارگاه ابزارگل

هنرورزشكارگاه ابزاركارگاه ابزارغنچه

كارگاه ابزاركارگاه ابزارورزشهنرسبزه

كارگاه ابزاركارگاه ابزارهنرورزششكوفه

كارگاه ابزاركارگاه ابزاردست ورزيهنرگل

كارگاه ابزاركارگاه ابزارهنردست ورزيغنچه

دست ورزيهنركارگاه ابزاركارگاه ابزارسبزه

هنردست ورزيكارگاه ابزاركارگاه ابزارشكوفه

كارگاه ابزاركارگاه ابزارقصه گويياتاق بازيگل

كارگاه ابزاركارگاه ابزاراتاق بازيقصه گوييغنچه

قصه گويياتاق بازيكارگاه ابزاركارگاه ابزارسبزه

اتاق بازيقصه گوييكارگاه ابزاركارگاه ابزارشكوفه

دست ورزيبازي ميدانيكارگاه ابزاركارگاه ابزارگل

بازي ميدانيدست ورزيكارگاه ابزاركارگاه ابزارغنچه

كارگاه ابزاركارگاه ابزاردست ورزيبازي ميدانيسبزه

كارگاه ابزاركارگاه ابزاربازي ميدانيدست ورزيشكوفه

ورزشمهارت اجتماعيكارگاه ابزاركارگاه ابزارگل

مهارت اجتماعيورزشكارگاه ابزاركارگاه ابزارغنچه

كارگاه ابزاركارگاه ابزارورزشمهارت اجتماعيسبزه

كارگاه ابزاركارگاه ابزارمهارت اجتماعيورزششكوفه

شنبه

يك شنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه
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 دبستان شيپجلسات  اوليا    ربانهم

تحصيلي
 1398-99    سال 

 

 سالن دبستان ۱۷:۳۰الی  ۱۶:۰۰ خرداد ۱۱ شنبه ۱معارفه اوليای پيش دبستان  ۱

 ۱كتابخانه دبستان دوره ۱۷:۰۰الی  ۱4:۳۰ مرداد ۱4 دوشنبه ۱كارگاه بازی  ۲

 ۱كتابخانه دبستان دوره ۱۷:۰۰الی  ۱4:۳۰ مرداد ۱5 شنبهسه ۲كارگاه بازی  ۳

 ۱كتابخانه دبستان دوره ۱۷:۰۰الی  ۱4:۳۰ مرداد ۱۶ شنبهچهار ۳كارگاه بازی  4

 سالن دبستان ۱۷:45الی  ۱۶:۱5 شهريور ۲4 يكشنبه ۲ معارفه اوليای پيش دبستان 5

 ۱كتابخانه دبستان دوره ۱۷:۰۰الی  ۱4:45 مهر ۱۷ چهارشنبه ۱كارگاه مدادگيری  ۶

 ۱كتابخانه دبستان دوره ۱۷:۰۰الی  ۱4:45 مهر ۲۲ دو شنبه ۲مدادگيری كارگاه  ۷

 ۱كتابخانه دبستان دوره ۱۷:۰۰الی  ۱4:45 مهر ۲4 چهارشنبه ۳كارگاه مدادگيری  ۸

 ۱كتابخانه دبستان دوره ۱۷:۰۰الی  ۱4:45 آبان ۱9 دوشنبه ۱كارگاه قصه گويی  9

 ۱كتابخانه دبستان دوره ۱۷:۰۰الی  ۱4:45 آبان ۲۱ سه شنبه ۲كارگاه قصه گويی  ۱۰

 ۱كتابخانه دبستان دوره ۱۷:۰۰الی  ۱4:45 آبان ۲۶ يكشنبه ۳كارگاه قصه گويی  ۱۱

 سالن دبستان ۱۷:۰۰الی  ۱5:45 دی ۲4 سه شنبه جلسه روش ۱۲

 سالن دبستان ۱۲:۰۰الی  ۸:۰۰ بهمن ۱۸ جمعه (۲و۱جشن پيش دبستان )گروه  ۱۳

 



 بازديد شيپ دبستان و  اردو  ربانهم

تحصيلي
 1398-99    سال 

 مهر ۳۰ شنبهسه بوستان ملت )كالس گل و سبزه( 1

 آبان 1 چهارشنبه ملت )كالس غنچه و شكوفه(بوستان  2

 آذر 2 شنبهسه پارك ژوراسيك )كالس گل و سبزه( ۳

 آذر ۳ چهارشنبه پارك ژوراسيك )كالس غنچه و شكوفه( 4

 دي 2 يكشنبه نشاني )كالس گل و سبزه(آتش 5

 دي ۳ چهارشنبه نشاني )كالس غنچه و شكوفه(آتش 6

 بهمن 5 سه شنبه حيات وحش پرديسان )كالس گل و سبزه( 7

 بهمن 6 چهارشنبه حيات وحش پرديسان )كالس غنچه و شكوفه( 8

 اسفند 6 شنبه بوستان جوانمردان )كالس گل و سبزه( 9

 اسفند 7 يكشنبه بوستان جوانمردان )كالس غنچه و شكوفه( 1۰

 فروردين 24 يكشنبه بوستان ملت)كالس گل و سبزه( 11

 فروردين 25 دوشنبه بوستان ملت)كالس غنچه و شكوفه( 12

 فروردين ۳۰ شنبه باغ ايراني )كالس گل( 1۳

 فروردين ۳1 يكشنبه باغ ايراني )كالس غنچه( 14

 ارديبهشت 1 دوشنبه باغ ايراني )كالس سبزه( 15

 ارديبهشت 2 شنبه سه باغ ايراني )كالس شكوفه( 16

 



تاازتاازتااز

07:1007:2000:10

07:2007:2500:05

07:2507:3500:10

07:2008:0000:4007:3508:2000:4507:1508:0000:45

08:0008:1500:1508:2008:3500:1508:0008:1500:15

08:1508:5500:4008:3509:2000:4508:1509:0000:45

08:5509:2000:2509:2009:4000:2009:0009:1500:15

09:2010:0000:4009:4010:2500:4509:1510:0000:45

10:0010:1500:1510:2510:4000:1510:0010:1500:15

10:1510:5500:4010:4011:2500:4510:1511:0000:45

10:5511:2000:2511:2511:3000:0500:05

11:2011:2500:0511:3011:5500:25

11:2511:3000:0511:5512:2000:25

12:2012:3000:10

12:3013:1500:45

13:1513:3000:15

13:3014:1500:45

00:05

هوالمدبّر

جدول زمان بندي فعّاليّت هاي روزانه ي دبستان دوره ي اوّل
روز پنج شنبهروزهاي شنبه تا چهارشنبه

مدّت
ساعت

مدّتعنوان فعاليت

00:05

ساعت
مدّتبرنامه ي پيش دبستاني

ساعت
برنامه ي پايه ي دومبرنامه ي پايه ي اول

برنامه ي قرآن صبحگاهي

حركت و استقرار در كالس ها حركت و استقرار در كالس ها

1كالس 

07:15 صبحگاه 07:1007:2000:10

صبحگاه

زنگ تفريح

1كالس 1كالس 

2كالس 

زنگ تفريحتغذيه منزل

تغذيه

زنگ تفريح

حركت سرويس ها

3كالس 3كالس 

4كالس 

زنگ تفريحزنگ تفريح

11:00

3كالس 

تخليه ي كالس ها و راهروها جابه جاييآمادگي براي صرف ناهارزنگ بازي

آمادگي براي خروج از مدرسه

6كالس 

ناهاربازيخروج نوآموزان

آمادگي براي كالس

5كالس 

زنگ تفريح

2كالس 2كالس 

4كالس 4كالس 

تغذيهتغذيه مدرسه

تخليه ي كالس ها و راهروها14:15

حركت سرويس ها14:20

07:10

11:10بازي ناهار
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