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 49 بهارسه ماه  برنامه

  خرداد 03لغایت  فروردین 51از تاریخ 

 ( 1) نوباوه   سال 3 -4گروه سنی 

 play time Aکتاب : 

کلمات مرتبط با اسامی حیوانات است کار خواهد که شامل  6یونیت  اردیبهشت 51تا فروردین  51

.  می شوندشد و کودکان با داستان آشنا  خواهد دی وی دی تصویری مربوط به درس بارها پخششد  .

کاردستی هر درس همراه با فلش کارت مربوطه به منزل ارسال  می شودآموزش داده  13تا  5اعداد 

ورک بوک ها و تکمیل پرونده دوره ی کتاب درسی و انجام  خرداد 03اردیبهشت لغایت  51.  می شود

 ی آموزشی کودکان

Song: 

در طی سه ماه به کلیه بچه های مهد آموزش داده شد به  گذشتهاین آهنگ ها عالوه بر آهنگ های 

 نحوی که خواندنشان جزو سرود صف است .

 Make a circle 

 Eency Wincy Spider 

 مکالمه :

 جمالتی که کلیه بچه ها به پرسش و پاسخ آنها مسلط هستند :

 Hello, how are you? 

 Hello, I’m fine Thank you 

 Good morning 

 What’s your name? My name is … 

 How old are you? I’m 6  
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 What’s your grade? I’m preschool 

 Do you have brother/sister/mother/father? …. 

 What’s your brother/sister’s name? he / she is … 

 Which one is your shoe? Blue one / … 

 Good Bye. see you later 

 What is it ? It’s a book/pen/bag … 

 I Love you 

 I miss you 

 Action verbs : turn around , sit down , stand up , smile , cry , be quiet , dance 

, wash your face , point to the door, window, … 

 Do you have a mother? Yes , I have 

 Do you love your mother? Yes I do  

 What’s your mother’s name? She is …. 

 

به  این برنامه صرفا جهت اطالع مدیریت از برنامه های سه ماهه بهار است و هرگونه تغییری

 فرشته معتدل.  می باشد  اعمالقابل  دلیل شرایط مختلف


