پیش دبستان ودبستان غیردولتی رشد اندرزگو
طرح درس ماهانه درس فارسی
پایه اول

سال تحصیلی 1395-96

بودجه بندی

ماه اسفند

هدف های کلی

-1آموزش نشانه ی ( ژ – خوا)

هفته اول

تدریس نشانه های ( ژ -خوا استثنا )

-2تشخیص صدای ( ژ – خوا – خا) در اول  ،وسط و آخر کلمات
-3توانایی خواندن ونوشتن کلمات با حروف خوانده شده
-4ایجاد عالقه به مطالعه کتاب

-1آموزش نشانه ی تشدید

هفته دوم

مروری بر ( خوا استثنا )
تدریس ( تشدید)

-2تشخیص نشانه ی تشدید در کلمات مختلف
-3آشنایی با بازار ومشاغل مختلف
-4تقویت روحیه ی سپاسگزاری واحترام متقابل
-5توانایی خواندن و نوشتن کلمات با حروف خوانده شده

-1آموزش نشانه های ( ص ذ )

هفته سوم

تدریس نشانه های ( ص ص – ذ)

هفته چهارم

-2تشخیص نشانه ی ( ص – ذ) در کلمات مختلف

تدریس نشانه های ( ع ع ﻊﻉ  -ثـ ث)

-3دریا و فایده های آن
-4آشنایی با پرندگان و حیوانات دریایی
-5ثبت خاطرات و نقاشی کردن و اهمیت آن

-1آموزش صدا ونشانه های(ﻉ – ث )
-2برقراری روابط عاطفی واجتماعی
 -3تقویت روحیه ی نظم در کارها
 -4توجه به تفاوت شب وروز به عنوان مظاهر خلقت خداوند

پیش دبستان ودبستان غیردولتی رشد اندرزگو
طرح درس ماهانه درس ریاضی
پایه اول

سال تحصیلی 1395-96

بودجه بندی

ماه اسفند

هدف های کلی

مطالعه در کتابخانه فردی و گروهی
آشنایی با جدول اعداد تا 100

هفته اول

تم 21

جمﻊ مضارب عدد 10

آداب رفتار در کتابخانه

پیداکردن حاصل اعداد با چوب خط
حل مسایل کالمی با چوب خط
اندازه گیری با اشیا
الگویابی با کاشی مسجد
شمارش  6تا  6تا

هفته دوم

تم 22

انجام تفریق مضارب 10

کاشی کاری مسجد

حل مسائل  2مرحله ای با کمک محور
شمارش  2تا  2تا رو به جلو
شمارش  7تا  7تا رو به جلو
لباس خواب-دعا کردن-مسواک زدن
شمارش  8تا  8تا

هفته سوم

تم 23
آداب زمان خواب

توانایی دنبال کردن یک دستورالعمل
توانایی شمردن به جلو و عقب  5تایی
جمﻊ وتفریق مضارب -توانایی کار با خط کش
مقایسه اعداد 2رقمی با هم
شمارش  9تا  9تا رو به جلو
تقارن های افقی و عمودی

هفته چهارم

شمارش  6تا  6تا به عقب
تم 24

راهبرد حل مساله و مساله های چندمرحله ای

فرش

تمرین خواندن ساعت
الگو-تقارن-نوشتن با حروف اعداد
تشخیص اشکال هندسی با نام آن ها

پیش دبستان ودبستان غیردولتی رشد اندرزگو
طرح درس ماهانه درس علوم
پایه اول

سال تحصیلی 1395-96

هدف های کلی

ماه اسفند

روش ها و راهبردهای آموزشی

اکتشافی

هفته اول

دنیای سرد و گرم

پرسش وپاسخ

از صفحه  70تا 76

تلفیقی
مشاهده ای

همه چیز به یک اندازه گرم نیست

هفته دوم

دنیای سرد و گرم
از صفحه  76تا 79

از گرما و انرژی نگهداری کنیم
گرما چه کاربردهایی دارد؟
وسایل گرمایشی استاندارد و ایمن چه شرایطی دارند؟
در قدیم در فصل سرما چه می کردند؟

چراباید هنگام عبور از خیابان از خط عابر پیاده استفاده کنیم؟

هفته سوم

از خانه تا مدرسه
صفحه  80تا 85

آیا همه ی بچه های ایران مثل هم مدرسه می روند؟
حرکت درجاده های کوهستانی چگونه است؟
حرکت روی برف به چه صورت است؟
حرکت روی کدام سطح اسان تر است؟

هفته چهارم

چرخ چگونه حرکت را آسان تر می کند؟
از خانه تا مدرسه

استفاده از کدام وسایل هوا را آلوده نمی کند؟

صفحه  85تا 90

در قدیم مردم برای حرکت از چه استفاده می کردند؟
جهت حرکت چیست؟چگونه معلوم می شود.

پیش دبستان ودبستان غیردولتی رشد اندرزگو
طرح درس ماهانه درس قرآن
سال تحصیلی 1395-96

پایه اول

ماه اسفند

هفته اول
هفته دوم

هدف های کلی

روش ها و راهبردهای آموزشی

تمرین سوره س حمد

یادآوری و تمرین مجدد سوره ی حمد

قرآن بخوانیم (لوحه های  18و ) 19

توانایی خواندن عبارات ساده ی قرآنی

پیام قرآنی پاکیزگی

توجه به بهداشت فردی

تصویر خوانی

توجه به انجام کارهای خوبی که می شود در مدرسه انجام داد

قرآن بخوانیم (لوحه ی ) 20

توجه به تفاوت مدارس روستایی و شهری
آشنایی با حروف ناخوانا در قرآن

هفته سوم

سوره ی فلق(لوحه )21

تقویت عالقه به شنیدن

شعر سوره ی فلق

آیات سوره ی فلق از نوار آموزشی به صورت دسته جمعی

قرآن بخوانیم (لوحه )22

توانایی خواندن برخی کلمات ساده ی قرآنی به صورت بخش بخش

هفته چهارم

تمرین سوره ی فلق
پیام قرآنی(دعا وعلم آموزی)
قرآن بخوانیم (لوحه )23

توانایی خواندن کلمات دارای تشدید به صورت بخش بخش
آشنایی با پیام قرآنی درباره ی اهمیت و ارزش آموختن علم ودانش

پیش دبستان ودبستان غیردولتی رشد اندرزگو
فعالیت های ماه اسفند  -پایه اول
سال تحصیلی 1395-96

فارسی

هفته ی اول

هفته ی دوم

هفته ی سوم

هفته ی چهارم

آموزش نشانه ی
( ژ – خوا استثنا )

تدریس نشانه ی
تشدید

تدریس نشانه
(ص – ذ)

تدریس نشانه ی
(ﻉ – ث)

ریاضی

تم 21

تم22

تم 23

تم 24

علوم

قرآن

دینای سرد وگرم

صفحه  59تا 61

از صفحه  70تا 76

پیام قرآنی لوحه 20

دینای سرد وگرم
از صفحه  76تا 79

از خانه تا مدرسه
صفحه  80تا 85

از خانه تا مدرسه
صفحه  85تا 90

تدریس سوره ی فلق
صفحه 62و63
لوحه 21

لوحه 22
پیام قرآنی
صفحه 64و65

صفحه  66و 67

