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موضوع

*

زمان

خانم حیدری
سرای حکمت()1

خانم حیدری
سرای حکمت()1

خانم پورشایسته
سرای معرفت()2

مسئول برنامه

برنامههای ثابت هفتگی

1

هر هفته موضوع اعالم میشود.

پاتوق تربیتی اولیا

سهشنبهها  11تا 13:71

آقای طیبی

2

از  22دی تا 22اسفند

تیراندازی

جمعهها  9تا 11:71

خانم ملکی

برنامههای فصلی

*
1

 12تا  21بهمن

2

 22بهمن

7

 1اسفند

مراسم شهادت حضرت زهرا سالماهللعلیها

آقای محزونیه

ویژه برنامه سالگرد پیروزی انقالب
اسالمی و سالگرد تاسیس مرکز تربیتی

خانم خبوشانی

ربیع االنام
*

والدت حضرت زهرا سالم اهلل علیها

خانم اصفا

برنامههای بازدیدی و تفریحی چهارشنبه ها عصر

1

 11بهمن

لیزرتگ

ساعت  13:71تا 13:71

خانم خبوشانی

2

 2اسفند

دیدار با خانواده شهدا

ساعت  13:71تا 13:71

خانم خبوشانی

7

 22اسفند

استخر

ساعت  13:71تا 13:71

خانم خبوشانی

کتابخوانی دورهها

*

نام دوره

عنوان کتاب

نحوه ارزیابی

1

دوره ( 1عقیق)

بسته کتب امیریان

ارائه در کالس

خانم امینی

2

دوره ( 2فیروزه)

باشگاه مغز

پر کردن کتاب

خانم ذوق

7

دوره ( 7یاقوت)

تن تن و سندباد

برگه تحلیل

خانم اصفا

فعالیت در منزل

*

نام دوره

فعالیت

نحوه ارزیابی

1

دوره( 1عقیق)

نقاشی خواب

نقاشی  7خواب جالب

2

دوره( 2فیروزه)

داستانهای کودکی

7

دوره( 7یاقوت)

پرنده دوست داشتنی!

7داستان کودکیتان را با روایت از
پدر و مادر خود بنویسید.

خانم امینی
خانم ذوق

کدام پرنده را دوست داری؟چرا؟
2صفحه تحقیق در مورد انواع آن
پرنده بنویس

خانم اصفا

حوزه
روانشناسی
کاربردی
من نوجوانم
پاسخ تشریحی

حوزه

حوزه عمومی

روانشناسی

تربیت دینی

روانشناسی
نوجوانی

مزرعه
آفتابگردان
تربیت دینی
نوجوانان

پاسخ تستی

پاسخ تستی

حوزه عمومی

حوزه سواد

حوزه مبانی

تربیت دینی

رسانهای

تربیت دینی

تربیت دینی

رسانه یا

روش تربیت

فرزندان

والدین دیگر

کودک

پاسخ تستی

پاسخ تستی

پاسخ تستی

سؤاالت

