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 خواني پيش دبستانيكتاب

شوند، در اين كالس نوآموزان پيش دبستاني كه كم كم آماده رفتن به كالس اوّل مي

كنند. پردازي كسب ميگويي و داستانهايي در زمينه تصويرخواني، قصّهتجربه

يابند. هاي كالمي متناسب با دوره رشدي خود تسلط ميهمچنين آنها به مهارت

 خواني، تجربه متفاوتي خواهد بود.ي كتابدر زمينهتجربه آنها 

 پيش دبستاني آموزيكارگاه مهارت

هاي هاي مختلف در زمينهاين كالس فرصتي است براي آشنايي كودكان با مهارت

هاي حسي، دستورزي، رياضي، علوم و ... هاي زندگي، مهارتمتنوعي همچون مهارت

 شود.ر ارائه ميكه در قالب فعاليت كارگاهي و كار با ابزا

 پيش دبستاني نقّاشي

هاي جديدي را در كالس نقاشي نوآموزان در محيطي آرامش بخش و جذاب تجربه

هايي فراتر از ارتباط مدادرنگي و كاغذ. كنند. تجربهدر زمينه نقاشي كسب مي

هاي مختلفي را كشف نوآموزان بدون اينكه مستقيما چيزي را ياد بگيرند تكنيك

 كنند.و آنها را در كارهاي خود استفاده ميكنند مي

 پيش دبستاني ورزيدست

مهارت براي رشد  كنند،كه خود را براي كالس اول آماده مي دبستانينوآموزان پيش

آموزان با استفاده . در اين كالس دانشپردازندميهاي مختلفي فعاليتبه ورزي دست

و عالوه بر  سازنديم ييهاي زيباها و كاردستيطرحكاغذ، مقوا، چسب، قيچي و ... از 

ورش پرنيز خالقيت خود را ورزي، مهارت دست رشدو تسلط روي كار با ابزار 

 دهند.مي
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 قصّه گويي پايه اوّل

گويي فرصت هاي پر جنب و جوش اردوي تابستاني كالس قصهدر كنار فعاليت

هاي دلنشين و آموزان پايه اول است تا با خواندن قصّهمناسبي براي دانش

داشتني آنچه در طول سال تحصيلي آموخته اند را مرور كرده و با آمادگي دوست

 استقبال كالس دوم بروند.بيشتر به 

 كاردستي با وسايل دورريختني پايه اوّل

گيرند كه چگونه با استفاده از وسايلي كه به نظر آموزان ياد ميدر اين كالس دانش

هاي جالب بسازند و هاي خالقانه، كاردستيمندي از ايدهآيند و با بهرهارزش ميبي

كند اجراي تر ميد. آنچه اين كالس را جذاباين تفكر را تا بزرگسالي نيز ادامه دهن

 ها در قالب يك پروژه گروهي و با يك هدف مشخص است.ي كاردستيهمه

 ديواري پايه اوّلروزنامه

مختلف مدرسه از اتفاقاتي كه در جريان است  هايآموزان با سر زدن به قسمتدانش

آموزان رسانند. دانشمطلع شده و به شكلي متفاوت آن را به اطالع دوستانشان مي

الزم است تجسم كنند، نقّاشي بكشند، با « مدرسه ديواري»براي درست كردن يك 

اهي تخيل را چاشني كارشان كنند. چسب و قيچي دست و پنجه نرم كنند و حتي گ

 انگيز زينت بخش مدرسه خواهد شد. هيجان« مدرسه ديواري»در نهايت يك 

 كار با گل پيش دبستاني، اوّل و دوم

كار با گل فعاليتي است كه به دليل اهميت آن در تقويت عضالت ظريف، پرورش 

در هر سه پايه تكرار تخيل و خالقيت و همچنين باال بردن اعتماد به نفس كودكان 

شده است. تالش مربي در اين كالس اين است كه با داشتن روحيه حمايتگري، 

 توازني بين آموزش هنري و توجه به خالقيت ايجاد كند.
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 هاي پرورشي پيش دبستاني، اوّل و دومبازي

هاي اردوي تابستاني است. شاد بودن كالسترين اين كالس يكي از شادترين و مفرح

هاي سنتي، محلّي، اين كالس نه فقط به خاطر بازي كردن بلكه به خاطر انواع بازي

گيرند و انجام هايي است كه در اين كالس براي اولين بار ياد ميگروهي و مسابقه

ن هاي پرورشي در كنار كالس ژيمناستيك و برنامه شنا به عنوادهند. بازيمي

 آموزان در تابستان در نظر گرفته شده است.هاي ورزشي دانشفعاليت

 سازي دومماكت

زنند. سازي را براي خود رقم ميآموزان در اين كالس تجربه كوچكي از ماكتدانش

آموزان است. آنها بايد جديد قدرت تخيل و تجسم دانشاين تجربه ناب و  الزمه

بتوانند اتاق دلخواه خود را تصور كرده و آن را با حمايت مربي خود و با استفاده از 

 سازي بسازند.وسايلي همچون فوم فشرده و چسب ماكت

 نمايش دوم

هاي هنري كالس نمايش فرصت مناسبي است براي ابراز احساسات و ارائه توانمدي

هاي ايفاي نقش، بيان كالمي، آموزان. تمركز اين كالس عالوه بر كسب مهارتدانش

آموزان و تجربه ارائه و ابراز مهارت ابراز وجود دانشانتقال حس و اعتماد به نفس، بر 

 باشد.احساسات آنها مي

 دوم با اشكال هندسيكاردستي 

آموزان فراهم كرد، توان براي پرورش و بروز خالقيت دانشهايي كه مييكي از فرصت

آموزان تنها با قرار دادن اليت با امكانات محدود است. در اين كالس دانشانجام فع

 كنند.اي را خلق ميهاي بسيار زيبا و خالقانهچند شكل هندسي در كنار هم طرح
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 يي:نكات اجرا

 21هاي زوج و به مدّت روز 28/5/1398تا دوشنبه  10/4/1398و از روز دوشنبه ارد 1

 جلسه برگزار خواهد شد.

 خواهد بود. 12:00تا   7:20ها از ساعت اجراي برنامه 2

و دوم( در محلّ دبستان  دبستاني، اوّلهاي پيش)پايه 1يدورهمكان برگزاري اردوي  3

 باشد.مي

ند، مستقيماً از منزل نمايهاي مدرسه استفاده ميکه از سرويس يآمـوزانرفت وآمد دانش 4

 .صورت خواهدگرفتمدرسه  به

باشد. سرويس رفت ها ميآموزان در صبح روز اوّل اردو به عهده خانوادهحضور دانش 5

کنند از ظهر از سرويس استفاده مي درطول سال تحصيلي آموزاني کهو آمد براي دانش

 باشد.برقرار مي 10/4/98روز دوشنبه 

 آموزان خواهد شد.هاي تابستاني در روز اوّل اردو تقديم دانشبرنامه کالس 6
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 نكات انضباطي:

اردو شرکت نمايد الزاماً قبل  يتواند در برنامهآموز نچنانچه به دليل بيماري و... دانش .1

 روز دفتر مدرسه را مطلع فرماييد. صبح همان  8:45از ساعت 

دبستان از  1محاسبه تأخير در دوره و زمان  صبح 20:7ورود به مدرسه ساعت زمان   .2

 باشد.مي صبح 25:7ساعت 

تواند از استخر استفاده کند در همان روز به آموز بنا بر دليل موجّهي نمياگر دانش .3

 لع فرماييد.لين اردو را مطّؤوصورت مكتوب مس

 ارتند از: ساک، لباس ورزشيآموزان بايد به همراه داشته باشند، عبوسايلي که دانش .4

. الزم به ذکر دمپايي، مايو، حوله لباس ژيمناستيك، ،گرمكن و تيشرت ساده( لباس)

ژيمناستيك دارند، وسايل  آموزان دو روز در هفته شنا واست با توجه به اينكه دانش

 ها آورده شود.طبق برنامه کالس

 منع فرمايند. يشود عزيزانمان را از آوردن وسايل اضافاز اولياي محترم تقاضا مي -6

روزهاي  حتماً و فقط گرفتن مرخصي و... العات در مورد اردو،جهت دريافت هرگونه اطّ -7

 تماس بگيريد.دفتر مدرسه با  يدر ساعات ادارشنبه شنبه و سهيك

  88613667،   88600816تلفن هاي تماس: 
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 آموزان رعايت كنند:نكاتي كه بايد دانش

ــش ــارات        دان ــد ــت ــد ان ــن ــان ــم ــا ه ــارات م ــد ــت ــان اردو، ان ــول زم ــز، در ط ــزي ــوز ع  آم

 سال تحصيلي است مثل:

 موي کوتاه و مرتّبداشتن هاي مناسب و پوشيدن لباس .1

 ورود و خروج با لباس مناسب مدرسه .2

 استفاده از لباس ورزشي در طول زمان اردو .3

 و سرويس در محيط اردوو ندم و انضباط رعايت ندافت  .4

 داشتن اسم بر روي تمامي وسايل همراه خود .5

 همراه نداشتن لوازم اضافي .6

 همراه داشتن وسايل مربوط به اردو .7

 صرف صبحانه کامل قبل از حضور در مدرسه .8
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 در يك نگاه 1دوره دبستان هاي اردوي تابستاني كالس

 دوم اوّل دبستانيپيش عنوان / پايه

    شنا

    ژيمناستيك

    پرورشي هايبازي

    كار با گل

    گوييخواني و قصهكتاب

    آموزيكارگاه مهارت

    نقاشي

    ورزيدست

    هاكاردستي با دورريختني

    ديواريروزنامه

    كاردستي رياضي

    نمايش

    سازيماكت
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