


به نام او

گزارش فعالیت های مهر ماه مجموعه ی گل های
ابوذر



(ع)امام علی
.با خشم تربیت ممکن نیست



جدید و فضاسازی •
نظافت مجموعه

کالس های مهد کودک•
پیش کالس های •

دبستانی
کالس چرتکه•
مناسبت ها•
پیشنهاد•

رویداد های شهریور ماه



فضاسازی 
جدید







نظافت
مجموعه





کالس های 
مهدکودک



مثل )آشنایی با حیوانات
...(دوزک،حلزون وپاندا،کفش 

 به کمکحمد  یادگیری سوره ی
شعر و قصه 

 مثل ) میوه ها،آشنایی با
و تقاوت...( نارنگی،پرتقال و

های اون ها
بازی های هدفمند
اآشنایی با تفاوت و شباهت ه
 ل شغل نانوایی و مراحآشنایی با

پخت نان
اده صحبت درباره ی نحوه ی استف

و از موبایل،تبلت ی درست 
تلویزیون

نصحبت درباره ی اسراف نکرد
کاردستی و نقاشی و...









کالس های 
پیش 

دبستانی



ی ملبا سرود آشنایی •
و دعای فرج

ورزش صبح گاهی•
آموزش سوره ناس با •

..شعر و قصه و
لوحه نویسی•
با ۱آشنایی با عدد •

نقاشی
ه قرآنی نیکی بیام پ•

پدر و مادر
آموزش خداحافظی •

کردن و مهارت های 
...اجتماعی و





کالس چرتکه



انجام محاسبات 
ذهنی 

کار با چرتکهو 



مناسبت ها



جشن افتتاحیه ی پیش دبستانی





پیشنهاد



رای من دختر عزیزم تو ب/پسر: بر میزان عالقه خود به فرزندان تاکید کنیمپیوسته •
بسیار عزیر و ارزشمند هستی

والدین نیز در برخی رفتارها و .در رابطه با اشتباهات خود صادقانه رفتار کنیم•
در اینگونه مواقع براحتی به فرزندان. قضاوت های خود ممکن است دچار خطا شوند

لطفا مرا ببخش. من اشتباه کردم! عزیزم: خود بگوئید

ه با اگر کار خطایی انجام داد مخصوصا در رابط. بخشیدن را به فرزندان خود بیاموزید•
شما را بخشیدم و سعی می : مسائل جزئی، با این جمله آنها را خطاب قرار دهید

کنم این موضوع را فراموش کنم
بخشی از برنامه زمانی خود را به فرزندان اختصاص دهید و حتما به آنها همواره •

و امروز می خواهم وقتم را با ت: بگوئید که این زمان بطور اختصاصی برای آنهاست
.کار مورد عالقه ات را پیشنهاد بده. بگذرانم

آنها را در تصمیم گیری های . داشته باشید" تمرین ارزشمندی"فرزندان خود با •
از به نظرت کدام رنگ: مناسب شرکت داده و گاهی اوقات بنا بر نظر آنها عمل کنید

کاغذ دیواری برای اتاقت مناسب تر است؟ امروز ناهار چه غذایی را برایت آماده 
کنم؟



💻@ pishabouzar
📱09050814748

☎️55784259

با سپاس از توجه شما


