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1پیش دبستان 



اجراییادامه تقویم

1پیش دبستان 



اجراییتقویم

2پیش دبستان 



اجراییادامه تقویم

2پیش دبستان 



اجراییادامه تقویم

2پیش دبستان 



برای اولیاء پیش 1400شهریور6برگزاری جلسه در 
با صحبت های موسس مجتمع بانوامین و 2و 1دبستانی 

مدیر مقطع پیش دبستان 

اطالعیه
جلسه



شهریور6جلسه اولیاء 



برای نوآموزان پیش در طبیعت « آشنایی نوآموز و مادر با مربی»شهریور برنامه اردو 9سپس در 
در فضای وسیع و باز اختیاریبا رعایت پروتکل های بهداشتی و به صورت کامال 2دبستانی 

.اردوگاه موتلفه برگزار شد
و آنالینالزم به ذکر است، مربی کالس با نوآموزانی که در این برنامه شرکت نکردند، به صورت 

. تصویری ارتباط برقرار کرد



–اردو آشنایی نوآموز و مادر با مربی در طبیعت 
(2پیش دبستانی )شهریور 9



برای نوآموزان

1پیش دبستانی
جشن  شهریور 16در 

با رعایت  پروانه ها 
پروتکل های  

.دبهداشتی برگزار ش

1پیش دبستانی : پروانه هاجشن 



1جشن پروانه ها پیش دبستانی 



1جشن پروانه ها پیش دبستانی 



–اردو آشنایی نوآموز و مادر با مربی در طبیعت 
(2پیش دبستانی )شهریور 24



–اردو آشنایی نوآموز و مادر با مربی در طبیعت 
(2پیش دبستانی )شهریور 24



–اردو آشنایی نوآموز و مادر با مربی در طبیعت 
(2پیش دبستانی )شهریور 24



شروع سال تحصیلی



:روند پک جعبه

نالینآهایکالسبرایهاییسناریو،مشکلبهآسانازسیرودبستانپیشآموزشیاهدافاساسبر

پیشهایمهبرنااجرایدرسهولتدلیلبهکهبودوسایلیوابزارنیازمندهاکالساینبرگزاری.شدنوشته

.میباشدآموزشیماه2براینیازموردهایبستهشاملجعبهپکهر.شدطراحیجعبه،پکدبستان

موردلوسایسپسوشدطراحیروزبازیهایسناریودبستانپیشاهدافبامطابقکهصورتاینبه

ایراهنمهمراهبهبهداشتیومرتبجذاب،بندیبستهقالبدرقالبدرهاسناریووبندیبودجهنیاز

میعالماهفتگیبرنامهطبقکهزمانیدرتاگرفتقراراولیااختیاردروشدآمادهوتهیهکودکووالدین

آماده(کوچکآشپزباشی)بارنگییجعبه1یاضافهبهجعبهپک2کنونتا.شوددادهنوآموزبهشود

تحویلهاخانوادهبهدیدرانتهایجعبهپک1.استشدهگرفتهتحویلمدرسهازخانوادهتوسطوشده

:استشدهآوردهادامهدرآنهاازاینمونهعکس.گرددمی



بسته های آموزشی

پک جعبه 
ماه

مهر و آبان

نمونه ای 
از بسته 

های 
آموزشی



بسته های آموزشی

پک جعبه
«  بارنگی»

آشپزباشی 
کوچک

پک 
جعبه ماه
آذر و دی



نمونه ای از 
بسته های 

آموزشی



نحوه برگزاری کالس ها

:کالس های آفالین اختیاری

(اجباری)قصه نمایش •
من هنرمند•
من کتابدوست•
من محبوب•
من توانمند•
با رنگی•

«روزبازی» کالس آنالین 

کالس آنالین 
«سفر به دور دنیا» 

«ورزش» کالس آنالین 

:ی کالس های آنالین و آفالین اجبار

همه با هم حل کنیم•
همه با هم بازی کنیم•
همه با هم بخوانیم•
همه با هم بسازیم•



:برنامه ی هفتگی
نظر گرفته بودن برای نوآموزان پیش دبستان درکامال مجازی برنامه ای که از ابتدای سال تحصیلی و شرایط 

:شده بود به این صورت بودکه

زی و برای سناریو روزباکالس آنالین با مربی اصلی کالس نیم ساعته 2روز در هفته و هر روز 2نوآموزان 

روز در هفته 1و ( نیم ساعت)کالس آنالین سفر به دور دنیا روز در هفته 1.استفاده از پک جعبه  داشتند

.داشتند( نیم ساعت)آنالین تربیت بدنیکالس 

.برگزار می شد« همه با هم»( کلیپ)آفالینکالس 2و « همه با هم»نیم ساعته آنالینکالس 2و در هفته 

از اواخر مهر بعد از آماده سازی مقطع از لحاظ بهداشتی و اعالم آمادگی جهت ارائه برنامه تلفیقی 

در هفته را به روز 2نوآموزان به صورت اختیاری به جهت پیشبرد اهداف و ارتباط با مربی ( مجازی/حضوری)

.مدرسه می آمدند و باقی روزها در خانه کالس آنالین و آفالین برایشان اجرا می گردید

.روز کالس آنالین دارند1روز در هفته به مدرسه می آیند و 4از آذر و مجوز بازگشایی مدارس نوآموزان 

 ین و به صورت کالس آنالتمام محتواها بودن کرده اند اعالم کامال غیرحضوری و برای نوآموزانی که

.آفالین برایشان اجرا می شود



:برنامه ی هفتگی

:نیز برای نواموزان به نام های اختیاری /اجباریآفالینتعدادی دروس 

من "درس آفالین *"(بازی خانوادگی)من محبوب"درس آفالین * "قصه و نمایش"درس آفالین

*  "تمن کتاب دوس"درس آفالین * "(بازی آنالین)من محبوب "درس آفالین * "(کاردستی)محبوب 

درس *"من قهرمان و بهترین بابابزرگ دنیا"درس آفالین * "(نقاشی،شعر)من هنرمند "درس آفالین 

«با رنگی"آفالین 

ده تدارک دیده شده است که بر اساس برنامه هفتگی باید وارد این دروس شوند و از محتوای قرارداده ش

. استفاده نمایند 



:قالب نمونه جدول برنامه هفتگی











نمونه برنامه ماهانه حاوی عنوان کالس ها و موضوعات سناریو ها





محتوافرآیند تولید و تأیید

سطتودبستانپیشآموزشریزیبرنامهعنوانتحتایجلسه،آموزششروعازقبل

جلسهمصوباتطبق.شدبرگزارهمکارانحضورباومقطعمدیریتبا،مقطعآموزشمسئول

،سناریونوشتنازاعم...وهنرمندمن،کنیمحلهمباهمهمانندکالسهرمسئولیت

.شدسپردهمربییکبهآموزشیبستهنیازموردمواردبستهطراحیکلیپ،ساخت

هعرضآموزشمسئولبهراخودآموزشییبرنامهمربیانکلیپساختوسناریوبرای

کلیپساختبهمبادرتایشانتوسطگرایشیوآموزشیاهدافتاییدازبعدومیکردند

میذاریبارگبانوامینآموزشیمجتمعافزاردرسداخلکلیپ،تاییدازبعدونمودندمی

.کنند



بانوامین« افزاردرس »سامانه نمایی از میزکار نوآموزان در 



نمونه ای از سناریو های آموزشی





روزبازی



نمونه ای از 
معمولروزبازی های 



نمونه ای از روزبازی های معمول

:محیا نانوا
آقای نانوا آماده و مراحل پخت نان از ابتدای 

کاشت گندم تا پخت آن را آموزش و نوآموزان
ا نانوا با پوشیدن کاله و پیش بند دستیار آق

.  شده و به ساخت خمیر پرداختند 

اهداف سناریو محیا نانوا

هویت فردی-محبوبیت-(تغییر و تجربه ی توانمندی های جدید)بزرگ شدن  :اهداف گرایشی

آشنایی با درست کردن خمیر-آشنایی با پخت نان-آشنایی با مشاغل:اهداف شناختی

-نماد تصویری را به گفتاری تبدیل کند-تقویت عضالت انگشتان دست: مهارتی-اهداف رفتاری

رد کردن روبان از سوراخ-گره اول-دقت در فشردن چسب-منظورش را در قالب کلمات و جمالت برساند

ه ایشان پیامبر را به عنوان پدربزرگ مهربان میشناسد و روزانه با خواندن شعر ب: اهداف سند ملی برنامه درسی 
.ابراز عالقه میکند



نمونه ای از روزبازی های معمول

نمایی از کالس آنالین
غیرحضوریبرای نوآموزان « محیا نانوا»

:محیا نانوا
 .



نمونه ای از روزبازی های معمول

:مغازه بازی
خانم فروشنده ای برای چیدمان فروشگاه 

شون کمک میخواست و از بچه ها با طبقه 
د به وسایلی که داشتن. بندی و دسته بندی 

درست کردن غرفه پرداختند و خرید و فروش
انجام دادند

اهداف سناریو مغازه بازی

استقالل طلبی-هویت فردی-محبوبیت :اهداف گرایشی

افزایش دقت و تمرکز-مفهوم پشت و جلو:اهداف شناختی

برش خط صاف کوتاه: مهارتی-اهداف رفتاری

: اهداف سند ملی برنامه درسی 

.نحوه چیدن وسایل شخصی و شیوه ی نگهداری آنها را می شناسد

.اندیشه ها و خواسته های خود را در حضور دیگران ابراز کند



نمونه ای از روزبازی های معمول
:مغازه بازی



نمونه ای از روزبازی های معمول

:بی بی گل و ببعی
ه یه خانمی به نام بی بی گل از روستا اومد
یر بودن دنبال ببعی شون  که بچه ها با مس

ک کم( بازی حرکتی)هایی که درست کردند 
رای شون کردند و گوسفند شان پیدا شد و ب

ک اینکه دوست های ببعی زیاد شود هرکدام ی
(کاردستی)گوسفند آماده کردند

اهداف سناریو بی بی گل و ببعی

هویت فردی، عالقه به تغییر و تجربه های جدید و میل  به بزرگ شدن:اهداف گرایشی

وزش استفاده درست از میزان چسب، استفاده درست از نوع چسب ،آشنایی با ترکیب رنگها، آم: اهداف رفتاری
رنگ آمیزی، تحرک و توجه به فلش ها و عکس العمل مناسب به آن

،اشنایی با رنگها10تا 1آموزش چسب زدن، آشنایی با جهت ها، شمارش اعداد : اهداف شناختی

چسباندن اشیای متوسط، تمرین رنگ آمیزی: اهداف مهارتی

امبراول به پدر مادر و مربی خود سالم کند ، شناخت پیامبر و دوست داشتن پی:اهداف سند ملی برنامه درسی



نمونه ای از روزبازی های معمول

بی بی گل و ببعی
 .



نمونه ای از 
مناسبتیروزبازی های 



نمونه ای از روزبازی های مناسبتی

:اربعین
ند برپا می کنهیئت خانگی نوآموزان یک 

(  ساخت کاردستی )که در آن پرچم عزاداری 
دست ورزی با خوراکی)و پذیرایی از عزاداران 

.  را خودشان انجام می دهند( ها 

اهداف سناریو اربعین

هویت فردی -تقویت روابط عاطفی -محبوبیت  :اهداف گرایشی

افزایش دقت و تمرکز-آشنایی با مفهوم کوتاه و بلند-آشنایی با مفهوم بیشتر و کمتر : اهداف شناختی

-ت افزایش خالقی-تقویت مهارت چسباندن اشیاء-تقویت عضالت دست-تقویت روابط عاطفی : مهارتی-اهداف رفتاری
...هماهنگی حواس بینایی والمسه و ذهن و

واجرای روزبازی مناسبتی( ص)سالم بر پیامبر مهربان-انس با پیامبر و اهل بیت: اهداف سند ملی برنامه درسی



نمونه ای از روزبازی های مناسبتی

:اربعین



مناسبتینمونه ای از روزبازی های 

:خورشید کامل شد
مهربان ترین امام ( عج)جشن آغاز امامت امام زمان

با ساخت کاردستی بمب شادی آغاز شد و در ادامه حل
ه  کاربرگ آواشناسی بود و با انجام اوریگامی یک هدی

.ساختند( عج)زیبا برای امام زمان 

:اهداف سناریو خورشید کامل شد

بزرگ -(توجه به ابهامات درراستای من هستم) کنجکاوی  :اهداف گرایشی
(عالقه به تغییر و تجربه های جدید)شدن

10تا    1شمارش اعداد :اهداف شناختی

هماهنگی-تقویت تمرکز-افزایش مهارت برش خط : مهارتی-اهداف رفتاری
تقویت عضالت-لول کردن و  چسباندن شی کوچک-عضالت چشم و دست

ایی با  آشن-آشنایی با ایام هفته-شمارش تا ده-انگشتان تقویت دقت و توجه
مفهوم راست و چپ

در مورد محیط پیرامون و پدیده های خلقت :اهداف سند ملی برنامه درسی 
طراف برخی از پدیده های خلقت در محیط ا-(رابطه با خلقت.)کنجکاوی میکند

(رابطه با خلقت.)را میشناسد



نمونه ای از روزبازی های مناسبتی

(  عج)جشن آغاز امامت امام زمان:خورشید کامل شد



نمونه ای از روزبازی های مناسبتی

(:ص)جشن تولد پیامبر
خت نوآموزان جشن برپا کردند که در آن با سا

ساخت )تاج سر پیامبر عزیزم دوست دارم 
در جشن شرکت کردند  و برای( کاردستی 

ت ورزی دس)برگزاری جشن کیک بیسکوییتی
.  آماده کردند( با خوراکی ها

(ص)اهداف سناریو جشن تولد پیامبر

هستمبزرگ شدن عالقه به شبیه  پدر مادر شدن میل به استقالل طلبی هویت فردی اثبات من: اهداف گرایشی

مهارت گره زدن , برش خط صاف پیچیده :اهداف رفتاری

ت مربع  شناخ, اشنایی با وعده های غذایی , (( ص)والدت پیامبر اکرم) اشنایی با مناسبات مذهبی : اهداف شناختی

در نظر گرفتن منافع ، میل به استقالل طلبی: اهداف مهارتی

هار پیامبر خدا را به عنوان پدربزرگ مهربان میشناسد و با خواندن شعر به او اظ:اهداف سند ملی برنامه درسی
.عالقه میکند



نمونه ای از روزبازی های مناسبتی

(:ص)جشن تولد پیامبر



نمونه ای از روزبازی های مناسبتی

:قهرمان دوست داشتنی
یک پدربزرگ مهربان به کالس آمد و از 

(سردار سلیمانی)خاطره دوست قهرمانش 
س و  بچه ها یک آلبوم عک. برای بچه ها گفت

از عکس های سردار سلیمانی با بچه ها 
درست کردند و قرار شد اون رو همیشه نگه

.دارند

اهداف سناریو قهرمان دوست داشتنی

استکبار -طلبیاستقالل-(اثبات من هستم(هویت فردی-)شهدامیل به دوست داشتن(محبوبیت :اهداف گرایشی
ستیزی

جهت یابی-فزایش قدرت شنیداری-تشخیص کلمات هم آغاز: اهداف شناختی

تقویت مهارت چسب و نخ-خوب گوش کردن-میل به فعالیت بدنی: مهارتی-اهداف رفتاری

انجام دادن حرکات ساده ورزشی-و ائمه اطهار )ص(دوست داشتن خداوند،پیامبر: اهداف سند ملی برنامه درسی 



نمونه ای از روزبازی های مناسبتی

قهرمان دوست داشتنی



نمونه ای از روزبازی های مناسبتی

:سایه مقاومت
انیبزرگداشت یادبود سردار حاج قاسم سلیم

اهداف سناریو سایه مقاومت

،  ملکه شجاعت و )عالقه به بروز توانمندی ها(، هویت فردی)عالقه به ابراز محبت(محبوبیت:اهداف گرایشی
صالبت

دقت و توجه دیداری:اهداف شناختی

برش خط منحنی، چسب زدن، گوش کردن، منفعت طلبی، الگو برداری: مهارتی-اهداف رفتاری

ان فارسیآشنایی با توانمندی و نقاط ضعف خود، یادگیری واژگان پایه و اساسی زب:اهداف سند ملی برنامه درسی 



نمونه ای از روزبازی های مناسبتی

سایه مقاومت



اردو ها



:اردوها

روابطتقویتهدفباکهطبیعتکودکومادراردوی4جدید،تحصیلیسالابتدایاز

ایجادومسجدبا2پیشنوآموزانآشناییهدفبامسجداردوی1ومادروکودکبین

.استشدهبرگزارآنبهنسبتنشاطوشادیعالقه،

شهرکاردوی1وطبیعتکودکومادراردوی5تاکنون،نیز1پیشنوآموزان

.اندداشتهمشاغل



1پیش دبستانی –اردو شهرک مشاغل



1پیش دبستانی –اردو مادر و کودک طبیعت



2پیش دبستانی –اردو مسجد 



جشن ها



(جشن یلدا) جشن مادربزرگ ها



1پیش دبستانی -( به مناسبت جشن یلدا)ننه سرما 



کالس های دانش  
:افزایی مادران

وزاننوآممادران،هدفگروهبرایافزاییدانشجلساتسلسله،تحصیلیسالابتدایاز
مجتهدهمجتمع"افزاردرس"سامانهدرومجازیصورتبهبانوامیندبستانپیشمقطع

.شدآغازامینبانو
ستاارزشمندواهمیتحائزبسیارمحتوالحاظازافزاییدانشجلساتاست،ذکربهالزم
یمتبییناولسالهفتدرکودکبارفتاریشیوهوکارمبانی،دورهطولدرکهچرا
.شود

.گرفتقرارمادرانزیادبسیاراستقبالوتوجهموردهادورهاین



با تشکر از نگاه شما


