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روز  کالس درس الکترونیکی   کتاب – ریاضی کتاب      پیدا کردن زاویه راست -3   معرفی خط عمو بر هم -2تعدادی از  خطوط صاف تصویر : -0 020-021حل مسئله  ص  ریاضی   

 دریست

روز  کالس درس فایل صورتی  –کتاب قرآن  ه فارسی ب قرآنی لغات ترجمه -3حضرت یحیی معرفی  -2  حضرت زکریاداستان زندگی -0 01تا  77حضرت زکریا و یحیی ص  قرآن

 تدریس

  روز کالس درس کتاب فارسی خوانداری    یادگیری لغات جدید -3   بر طرف شدن ایرادات  -2  تکرار و دوره از دروس گذشته  -0 پای تخته ای  دیکته  امال

 تدریس

و دقت در کسب  یادگیری -2   تعدادی مروارید در دست -یک دختر بچه–خانم تصویر :  -0 بخوان و بیندیش /هفت مروارید سرخ فارسی

 انجام تمرینات کتاب -3تجربه 

روز  کالس درس انجام تمرینات کتاب 

 تدریس

   اولین بانوی مسلمانان و همسر پیامبر خدیجه -2  تصویر  -کوه–زن کوله به دست تصویر: -0 08- 00اولین بانوی مسلمانان ص  هدیه

     زنی فداکار در راه اسالم -3

روز  کالس درس الکترونیکیکتاب  -کتاب هدیه ها 

 تدریس

شنب
یک

ه
01/20 

  021تا 023عمود و موازی ص  ریاضی   

رسم  -3   رسم کردن خط عمود توسط گونیا -2  مشخص کردن زاویه راست در خط عمود  تصویر :  -0

     ا گونیا زاویه های تند ب

 روز کالس درس  ریاضی  کتاب 

 تدریس

-خشک-معرفی نواحی معتدل گرم -2   نقشه ایران و نمایش شهرستانهای کشور تصویر :   -0 نواحی آب و هوایی ایران  اجتماعی

  نمودارهای ب-3   کوهستانی 

روز  کالس درس کتاب الکترونیکی - اجتماعی کتاب 

 تدریس

ویژگی های این -3    طبقه بندی  این جانوران -2   آشنایی با گروه های بی مهره    -0 07تا  08بی مهره ها ص  علوم

     جانوران 

روز  کالس درس الکترونیکیکتاب -علوم کتاب 

 تدریس

بعد از روز  کالس درس کتاب فارسی خوانداری        توضیح داستان با توجه به ضرب المثل  مربوطه -3کمک به دیگران  -2 تصویر :پشت بام و برف  -0 022ضرب المثل  ص  فارسی

 تدریس

 بعد از روز  کالس درس کتاب کار-فارسیکتاب       ترجمه شعر  -3لغات هم معنی و هم خانواده -2   و پاسخ گروهیپرسش -0  01و  01تکرار و دوره درس  امال

 تدریس

 باسمه تعالی

  81– 81سال تحصیلی                                                                                                                                                                                    اسفند   سوم  برنامه گزارش فعالیت های هفته         

 ی ایران ** دبستان غیر دولت                                                              سعیده نجفی   نام و نام خانوادگی :                                                                                                             2/8کالس          
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روز  کالس درس  الکترونیک  محتوای –کتاب علوم  معرفی گروه بند پایان -3  طبقه بندی عنکبوتیان  -2     اطالعاتی در مورد بی مهره ها -0 بی مهره ها / گفت  و گو کنید  آزمایشگاه

 تدریس

معر فی گروه  -3بی مهره  های دیگر -2 پایان هزار –سخت پوستان -عنکبوتیان-تصویر : حشرات-0 بی مهره ها علوم

  بند پایان 

روز  کالس درس الکترونیک  کتاب کتاب علوم و 

 تدریس

نمودار بارش 2    آب و هوایی  نشان داده شده  فعالیت : با توجه به نقشه نواحی مختلف-0 نواحی آب و هوایی ایران اجتماعی

  پاسخ دادن به سواالت -3باران مقایسه شود 

روز  کالس درس  الکترونیککتاب –مطالعات کتاب 

 تدریس

فارسی 
 نوشتاری

روز  کالس درس فارسی نوشتاری  کتا ب کار  حل کردن نمونه سواالت فارسی -2حل کتاب کار فارسی -0 تکرار  و دوره آزمونک 

 تدریس

مفعول –فاعل –پرسش و پاسخ در مورد  چند بخشی بودن جمله : فعل -3 حل نمونه سواالت فارسی انشا روز  کالس درس فارسی خوانداری کتاب   

 تدریس

به
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-3عمود و موازی  رسم چهار ضلعی  با خطوط-2    هار ضلعی ها چاشکال هندسی  معرفی -0تصویر :  027تا 021چهار ضلعی ها ص  ریاضی

 اندازه گیری زوایای داخلی چهار ضلعی ها 

 روز کالس درس   الکترونیکیی محتواریاضی و  کتاب 

 تدریس

 پیام قرآنی : ترجمه کردن به فارسی و توضیح در مورد معنی آن -2 روخوانی از درس سیزدهم  -0   01تا  02ص  03درس  قرآن

  ترجمه لغات و متن به فارسی  -3

بعد از  روز کالس درس  فایل صوتی-کتاب قرآن

 تدریس

-3آشنایی با خوبی ها و بدی ها  چهار شنبه سوری -2آشنایی با آداب و سنن ایرانی -0   موضوع انشا : چهار شنبه سوری  انشا

  درست انجام دادن مراسم 

 زنگ انشا  کالس درس قلم-دفتر انشا

استفاده نکردن از  -3زیبایی ها و زشتی ها این شب  -2به تصویر کشیدن این رسم قدیمی  -0 چهار شنبه سوری   نقاشی  موضوع :  هنر

      مواد منفرجه 

 روز کالس درس     کتاب داستان 

 تدریس

چهار شنبه سوری    نقاشی  موضوع : هنر استفاده نکردن از مواد  -3زیبایی ها و زشتی ها این شب  -2به تصویر کشیدن این رسم قدیمی  -0 

      منفرجه 

 روز کالس درس    مداد رنگی –دفتر نقاشی 

 تدریس
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بررسی تفاوتها در -3معرفی قطر -2    هار ضلعی ها چ  به دست آوردن زوایای -0تصویر :  -0 02 8تا 020چهار ضلعی ها ص  ریاضی

 چهار ضلعی ها 

روز  کالس درس  الکترونیکی کتاب – کتاب کار ریاضی

 تدریس

 روز ورزش حیاط مدرسه مربی-تور-توپ-لباس ورزشی استقامت  -3چرخیدن -شروع–ت چاالکی : سرع-2مشارکت –همکاری: کار تیمی  -0       تحرک -بازی–نرمش  ورزش

–طی کردن -مهارت های مقدماتی : نرمش   -2اعضا  گروه و سه گروه  گروه بندی -0    آمادگی جسمانی-مسابقه-تمرین  ورزش

 مسابقه  -3مسافت 

 ورزشروز  حیاط مدرسه مربی-تور-توپ-لباس ورزشی

طرف کردن  بر -3دادن سواالت آخر فصل  -2 01پرسش و پاسخ گروهی از درس -0 تکرار و مرور درس هفدهم / آزمونک اجتماعی

    07-01-01ایراد از فصل 

 روز کالس درس کتاب   الکترونیکی    و  مطالعاتکتاب  

 تدریس

تدر  روز کالس درس الکترونیکی       محتوایو هدیه ها کتاب      فداکاری در راه اسالم  -3همسر پیامبر -2   سخاوتمند -فداکاری1گذشته  حضرت خدیجه :-0 80-81اولین بانوی مسلمانان ص  هدیه ها

 یس

 


