باسمه تعالی
برنامه گزارش فعالیت های هفته سوم آبان سال ت صیلی نودو شش-نود و هفت
کالس :سه/دو نام و نام خانوادگی :زینب شاه مرادی
دبستان یر دولتی ایران
ایام هفته

برنامه هفتگی

روش تدریس(موضوع تدریس و ص

کالس

مورد نظر،روش کارگاه فعال و نیمه

محتوا(اهداف اصلی و جزیی )

ابزار(بسته های آموزشی مورد

مکان

زمان

نیاز)

فعال)

شنبه8/31

فارسی خوانداری

(63-63بننن ننن
آواز گنننکننن ننننن
کالسی،م اهده،بارش ذهکی،شبیه سازی)

-1تصویر کتاب(دانش آموزان،معلم،کالس درس)-2مربی بهداشت(کالس سوم،روزنامه دیواری،هفته سالمت)-2
آلودگی صوتی(موضوع روزنامه دیواری،بلکدگو،سبزی فروش)-6انواع آلودگی های صوتی(بوق اتومبیل ها،صدای
هواپیما،صدای بلکد تلویزیون)

تصنناویر کتاب الرترونی ،سرو و فیلم
از الوده کککده های صوتی مثل اتومبیل
ها و بلکدگوها

کالس درس

روز تدریو

امالء

امال پای برد از درس(63-63 4ارزیابی)

-1تصنننویر(دانش آموزان،معلم،کالس درس)-2صننن یو نوشنننتت کلماش(بهداشنننت،الودگی صنننوتی،تر ه)-6
ارزیابی(تعییت سطو،ارزیابی از درس گذشته)

دفتر امال،برد هوشمکد

کالس درس

روز تدریو

رآن

روز شانزدهم طرح 66روزه-حروف ناخوانا
و دوره روزهای گذشته(م اهده،ب )

63

-1ت صویر کتاب(فلش های رنگی دنبال کککده خط رآن) -2شرل پایه های همزه(أء،ئء،ؤء)-6خواندن کلماش و
سباراش دارای همزه بصورش بخش بخش(یؤمت،شئا،أنأش)

لوح،کتاب الرترونی

کالس درس

روز تدریو

هدیه آسمانی

بننناننننوی نننهنننرمنننان
ذهکی،ب ،پرسش و پاسخ)

(66-63بنننارش

-1ت صویر کتاب(ح ضرش زیکب،کاخ یزید،اهل بیت امام ح سیت) -2سخکرانی ح ضرش زیکب( صدای بلکد ،سروش
همگان،خطاب به یزید)-6آیه(سوره انفال،صبوری،خداوند با صابران است)

فیلم،کتاب الرترونی

کالس درس

روز تدریو

مطالعاش اجتماسی

پرسنننش درس 5و تنندریو تیییر در خننانواده
کالسنننی،شنننب یه
(11-13م ننننا هده،ب
سازی)+کاربرگ4

-1تصنننویر کتنناب(مننادر،پنندر،نوزاد،مننادربزرگ و پنندربزرگ)-2تیییر در خننانواده(تولنند نوزاد،رشنننند ب ننه
ها،ت صیل،ازدواج،خانواده جدید)-6تیییراش ناراحت کککده در خانواده(تصادف،زلزله،معلولیت)

پاورپویکت ،تصاویر کتاب الرترونی

کالس درس

روز تدریو

ریاضی

ارزش پول ص(13-11ب حث کالسییی ،بارش

-1تصنننویر کتنناب(سنننرننه هننای1،13،133،1333ریننالی،مرعننب هننای رنگی،متر) -2سالمننت بزرگتر و
کوچرتر(-6)262>251کار با متر(انددازه د،اندازه پارچه)-4ارزش پول(خرید،سره،اسرکاس)

اسننننرننکنناس،سننننرننه،مننتننر،کننتنناب
الرترونی ،پاورپویکت

کالس درس

روز تدریو

جمله نویسی

نگارش درباره آلودگی صوتی(بارش ذهکی)

فارسی خوانداری

پرسنننش کالسنننی و وازه آموزی درس4
کالسی،بارش ذهکی،ارزیابی)
(41ب

ذهنی)

یکشنبه8/31
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-1تصنننویر(بوق،بلکدگو،هواپیما در حال بلکد شننندن)-2خال یت(بارش ذهکی درباره جزئیاش ان ننناء مثل رن
اتومبیل ،سبور اتومبیل از مقابل بیمارستان)-6تولید سوال(صدای بلکد بوق اتومبیل،صداهای ناهک ار،انواع آلوده
کککده های صوتی)

نقاشی ی
روی برد

اتومبیل،بلکدگو و هواپیما به

کالس درس

روز تدریو

-1تصویر کتاب(مسواک،پسر،اتومبیل،بلکدگو،سبزی فروش)-2بهداشت(مت فردی و ما اجتماسی،مدرسه)-6ن انه
های نگارشی(":،.؛)

ت صویر اتومبیل بلکدگو سبزی فروش با
استفاده از برد هوشمکد

کالس درس

روز تدریو

( 63-21بنن نن

-1تصنننویر کتاب(میازه،مایر شرف نننویی،دو)،رو ت)-2واحد اندازه گیری (لیتر،کیلو گرم)-6سننناخت ترازو در
کالس(چوب بلکد و باری ،بکد،لیوان)

ل یوان ،م یلننه بننا چوب ،بکنند ،کتنناب
الرترونی ،م توای الرترونی  ،ترازوها

کالس درس

روز تدریو

ننن

-1تصننویر(گک نن ،لبه پک ره،کالس درس)-2خال یت(جزئیاش کالس درس،آسننمان از ی پک ره،صنندای
پرندگان)-6تولید سوال(صدای هواپیما،بوق اتومبیل،صدای بلکد ضبط)

دفتر نقاشی،مداد رنگی،نرم افزار نقاشی
برد هوشمکد

کالس درس

روز تدریو

(42-42شنننب یه سنننازی ،بارش

-1تصنننویر کتاب(پدر بزرگ،کتاب،مادر بزرگ،سیک ،مورچه،زیر زمیت)-2ضنننعر درسنننی(مورچه ریزه،نامه
معلم،ناراحت)-6سیک آ ا بزرگ(مورچه ریزه،پ ت سیک ،دیدن گل الی)

تصنننناویر مور چه و سی ک
الرترونی

از ک تاب

کالس درس

روز تدریو

کالسننی،بارش

-1ت صویر کتاب(اسداد  6و چهارر می روی م ور،ترازو،وزن کتاب و توپ)-2تقریب(ن ان دادن اسداد به صورش
تقریبی روی م ور)-6ساخت ترازو(چوب،نخ،ب قاب)

چوب باری ،نخ،ب قاب،پاورپویکت

کالس درس

روز تدریو

سلوم

اننندازه گننیننری مننواد
کالسی،م اهده،بارش ذهکی)

سلوم /هکر

آلودگی صنننوتی تلفیق با درس آواز گک
 63فارسی(بارش ذهکی)

فارسی خوانداری

مور چه ریزه
دهکی،م اهده)

ریاضی

سددهای تقریبی
ذهکی،م اهده)

(63-61ب

-43

-1تصنننویر کتنناب(مننادر،پنندر،نوزاد،مننادربزرگ و پنندربزرگ)-2تیییر در خننانواده(تولنند نوزاد،رشنننند ب ننه
ها،ت صیل،ازدواج،خانواده جدید)-6تیییراش ناراحت کککده در خانواده(تصادف،زلزله،معلولیت)

نمونه سوا ش

سایت

روز تدریو

فارسی خوانداری

حل کتاب کار
کالسی)

(63-63پرسننش و پاسننخ،ب

-1تصویر کتاب(دانش آموزان،معلم،کالس درس)-2مربی بهداشت(کالس سوم،روزنامه دیواری،هفته سالمت)-2
آلودگی صوتی(موضوع روزنامه دیواری،بلکدگو،سبزی فروش)-6انواع آلودگی های صوتی(بوق اتومبیل ها،صدای
هواپیما،صدای بلکد تلویزیون) -4واژه آموزی(هم معکی،مخالر،هم خانواده)

کتاب کار

سایت

روز تدریو

جمله نویسی

حل کتاب کار
کالسی)

(63-63پرسننش و پاسننخ،ب

-1تصویر کتاب(دانش آموزان،معلم،کالس درس)-2مربی بهداشت(کالس سوم،روزنامه دیواری،هفته سالمت)-2
آلودگی صوتی(موضوع روزنامه دیواری،بلکدگو،سبزی فروش)-6انواع آلودگی های صوتی(بوق اتومبیل ها،صدای
هواپیما،صدای بلکد تلویزیون) -4واژه آموزی(هم معکی،مخالر،هم خانواده)

کتاب کار

کالس درس

روز تدریو

ریاضی

حل کتابرار ارزش پول و سددهای تقریبی
کالسی،بارش ذهکی،م اهده)
(63ب

-1ت صویر کتاب(اسداد  6و چهارر می روی م ور،ترازو،وزن کتاب و توپ)-2تقریب(ن ان دادن اسداد به صورش
تقریبی روی م ور)-6ساخت ترازو(چوب،نخ،ب قاب)

کتابرار

کالس درس

روز تدریو

امالء

امال دفتری از درس(63-63 4ارزیابی)

-1تصنننویر(دانش آموزان،معلم،کالس درس)-2صننن یو نوشنننتت کلماش(بهداشنننت،الودگی صنننوتی،تر ه)-6
ارزیابی(تعییت سطو،ارزیابی از درس گذشته)

دفتر امال

کالس درس

روز تدریو

رآن

طنننرح 66روزه -روز ننننوزدهنننم-حنننروف
نننناخنننواننننای 43 6و دوره روزهنننای
گذشته(م اهده،ب )

-1تصنننویر کتنناب(فلش هننای رنگی دنبننال کککننده خط رآن)-2کلمنناش دارای حروف ننناخوانننا بننل از
ت دید(للکاس،والطالق)-6بخش بخش کردن سباراش دارای حروف ناخوانا(ذوالکون،ذوالرحمه)

لوح،کتاب الرترونی

کالس درس

روز تدریو

(66-63بننارش

-1ت صویر کتاب(ح ضرش زیکب،کاخ یزید،اهل بیت امام ح سیت) -2سخکرانی ح ضرش زیکب( صدای بلکد ،سروش
همگان،خطاب به یزید)-6آیه(سوره انفال،صبوری،خداوند با صابران است)

نمونه سوا ش

کالس درس

روز تدریو

-1تصویر(مقوای آبی،ماهی،پول ماهی)-2خال یت(نقاشی و بریدن ماهی از روی مقوا،برش مقوای آبی به شرل
موج)-6دست ورزی(استفاده از ی ی،چسب و مقوا)-4انتخاب بهتریت کاردستی

ی ی،مقوا،مداد،پول ،چسب

کالس درس

روز تدریو

سلوم

مرور و ادامه اندازه گیری مواد
کالسی،م اهده،بارش ذهکی)

( 64-21ب

-1ت صویر کتاب(میازه،مایر شرف ویی،دو)،رو ت،ترازو،نمودار)-2واحد اندازه گیری (لیتر،کیلو گرم)-6واحدهای
جرم(گرم و کیلوگرم و زمانهای استفاده از هرکدام)

کننتنناب الننرننتننرونننینن ،م ن ننتننوای
الرترونی ،ترازو

کالس درس

روز تدریو

رآن

روز بنننننیسنننننننتنننننم
(46م اهده،ب ،ارزیابی)

طنننننرح66روزه

-1تصننویر کتاب(فلش های رنگی)-2خواندن گروهی(صنن یو خوانی،با رفتت استماد به نفو)-6روخوانی(رفر
اشرال)

لوح،کتاب الرترونی ،فلش های دنبال
کککده خط ران

کالس درس

روز تدریو

ورزش

جلسه(1م ارکت گروهی)

-1تصنننویر(حیاد مدرسنننه،لباس ورزشنننی،توپ)-2تقویت اسنننتقامت و درش( دو،طکاب زنی،پرش ،فوتبال)-6
تمریت(گروه بکدی،بازی تیمی)

توپ،لباس ورزشی،سوش

حیاد
مدرسه

روز تدریو

ورزش

جلسه(1م ارکت گروهی)

-1تصنننویر(حیاد مدرسنننه،لباس ورزشنننی،توپ)-2تقویت اسنننتقامت و درش( دو،طکاب زنی،پرش ،فوتبال)-6
تمریت(گروه بکدی،بازی تیمی)

توپ،لباس ورزشی،سوش

حیاد
مدرسه

روز تدریو

ریاضی

حل کتابرار ارزش پول و سددهای تقریبی
کالسی،بارش ذهکی،م اهده)
(63ب

-1ت صویر کتاب(اسداد  6و چهارر می روی م ور،ترازو،وزن کتاب و توپ)-2تقریب(ن ان دادن اسداد به صورش
تقریبی روی م ور)-6ساخت ترازو(چوب،نخ،ب قاب)

کتابرار

کالس درس

روز تدریو

اجتماسی

مننرور تننیننیننیننر در خننانننواده
(11ارزیابی)+کاربرگ4

سه شنبه8/33

هدیه آسمانی

مننرور بننانننوی ننهننرمننان
ذهکی،ب ،پرسش و پاسخ)

هکر

کاردستی(بارش ذهکی،م ارکت گروهی)
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اربعین حسینی تسلیت باد

