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   ریاضی

 .برای به اشتراک گذاشتن کار خود استفاده می کنید FlipGrid برای فعالیتهایی که از
 https://flipgrid.com/moncurebears :بر روی این لینک کلیک کنید

ID: شماره 5 رقمی که از معلم خود دریافت کرده اید 

 

 ارتباطات
 

 همکاری
 

 تفکر انتقادی
 

 خالقیت
 

 شهروندی

 

 سالمتی

 و Flipgrid برو به
 تماشای خانم وانر را
  !تهیه کنید میان وعده
 
 اگر نمی توانید ویدیوی
 خانم وانر را تماشا کنید
 ، از "برگه دستور تهیه
 مخلوط بهار" استفاده
 کنید. میان وعده خود را
 با یکی از اعضای
 خانواده درست کنید.
 اگر همه چیز ندارید ،
  !خالق باشید
 
 سپس ، در مورد آنچه
 مزه شما در مخلوط
 میان وعده است ،
 صحبت کنید. در میان
 وعده های غذایی شما
 چه شور بود؟ چه
 شیرین بود؟ آیا شما هر
 آنچه را که دوست
 داشتید دوست دارید؟
 مورد عالقه شما
 چیست؟ کمترین مورد
  عالقه شما چیست؟
 
 دستور العمل اسنک)
 میکس خانم وانر در
 .(زیر آمده است

 بازی "الگوهای شکل"
 بازی ABCYA را در
  .کنید
https://www.abc
ya.com/games/s
hape_patterns 
 
 اگر قادر به دسترسی به
 بازی نیستید ، اشکالی
 ندارد. از اینجا شروع
 کنید الگوی خود را
 بسازید و یکی از شکل
 های موجود در الگوی
 خود را بپوشانید. ببینید
 آیا یکی از اعضای
 خانواده می تواند حدس
 بزند کدام یک از الگوی
  .شما از بین رفته است
 
 از اعضای خانواده خود
 نیز بخواهید یک الگوی
 ایجاد کنند و یکی از
 شکل های موجود در
 الگوی خود را
 بپوشانید. ببینید آیا می
 توانید حدس بزنید کدام
 یک از الگوی اعضای
 خانواده تان از بین رفته
  .است
 

 به بیرون در حیاط یا
 یخچال خود نگاه کنید.
 چند گیاه یا سبزیجات را
  می بینید؟
 
 برای ثبت پاسخ های
 خود و مقایسه داده های
 خود ، یک نمودار نوار
 را بشمارید و ترسیم
 کنید. (مثال: شما 4
 هویج شمرده اید ، 4
 عدد جعبه را باالی کلمه
 هویج بکشید و آنها را
  .(داخل آن رنگ کنید
 
 کدام گیاه یا سبزی را
 بیشتر از همه دیدید؟ از
 کمترین موارد کدام را
  دیدید؟

 مسابقه ساختمان برج
 !خانوادگی
 
 هر یک از اعضای
 خانواده می توانند در
 اطراف خانه بروند و
 مواردی را برای ساختن
 .بلندترین برج پیدا کنند
 
 وقتی همه برج خود را
 ساخته اند ، مقایسه کنید
 که بلندترین آنها کدام
 است؟ کوتاهترین کیست؟
 کدام یک از اعضای
 خانواده برنده شد؟

 !!مسائل خانوادگی
 
 در مورد چگونگی
 مشارکت هر یک از
 اعضای خانواده در
 خانه و همکاری با
 .یکدیگر بحث کنید
 
 

 دوشنبه-جمعه به
 تماشای آنالین بروید و
"PE with Joe 
Wicks" را تماشا 
 کنید. از ورزش لذت
  !ببرید
 
https://www.you
tube.com/watch
؟
v=sX05HHni9W
k 
 
 اگر قادر به تماشای جو
 نیستید ، به جای این
 تمرینات را امتحان
 کنید! تعداد 15 بار
 پرش حساب کنید. سپس
 ، 20 جک پرش را
 حساب کنید. بعد از آن
 ببینید که آیا می توانید
 10 اسکوات انجام دهید
 یا خیر. ادامه دهید و
 ببینید چه کار دیگری
 می توانید انجام دهید!
 ببینید که در حین حرکت
 چقدر می توانید حساب
  !کنید

https://flipgrid.com/moncurebears
https://www.abcya.com/games/shape_patterns
https://www.abcya.com/games/shape_patterns
https://www.abcya.com/games/shape_patterns
https://www.youtube.com/watch?v=sX05HHni9Wk
https://www.youtube.com/watch?v=sX05HHni9Wk
https://www.youtube.com/watch?v=sX05HHni9Wk
https://www.youtube.com/watch?v=sX05HHni9Wk
https://www.youtube.com/watch?v=sX05HHni9Wk


 به بیرون بروید و به
 اطراف خانه خود
 بنگرید. راه هایی را که
 می توانیدخود را
 بهتبدیل کنید ، حساب
  کنید
 محیط زیستزمین
 دوستانه. به عنوان
 مثال ، می توانستم 4
 گل و 3 بوته دیگر
 کاشت کنم. ایده های
 خود را ضبط کرده و
 یک جمله بفرمایید. در
FlipGrid به اشتراک 
 بگذارید یا به معلم خود
 .پیام دهید

 به یک شکل فکر کنید
 و در مورد شکل یک
 سرنخ خانواده به سرنخ
 هایی سر بزنید. آیا یکی
 از اعضای خانواده می
 تواند شکل مورد نظر
 خود را حدس بزند؟
 (مثال: این چهار ضلع
 مساوی و چهار راس
 دارد. من به چه شکلی
 (فکر می کنم؟

 بازی کارت "جنگ" را
 با استفاده از بازی
 انجام دهید. اگر عرشه
 کارت ندارید ، شماره ها
 را روی یک تکه کاغذ
  .بنویسید
 
 هر بازیکن دو کارت را
 تغییر می دهد و مبلغ آن
 را اضافه می کند. فردی
 که بیشترین مبلغ را
 دارد ، تمام کارتهای آن
 دور را نگه می دارد.
 بازیکنی که بیشترین
 کارت را در انتهای دور
 .دارد ، برنده است

 از امروز شروع کنید ،
 روزهایی را که باران
 می بارد ، آفتابی ، ابری
 ، وزش باد کنید. به مدت
 یک هفته یا بیشتر
 پیگیری کنید. همچنین
 یک حیوان پر شده پیدا
 کنید و حیوان خود را
 بپوشید تا هوا مطبوع آن
 .روز باشد
 
 برنامه افزودنی: برای
 انجام یک بازی لباس به
 این لینک
 بروید
https://www.abc
ya.com/games/d
ress_for_the_we
ather  

 یک نمودار خانوادگی
 تهیه کنید و تمام
 "کارهایی که انجام می
 دهید برای دیگران در
 خانواده و جامعه انجام
 دهید ، مانند ** به
 اشتراک گذاشتن غذا با
 .خانواده دیگر
 

 به اطراف خانه خود
 بروید و (1.) اشیاء
 بلندتر از شما را پیدا
  .کنید ، مانند یک درب
 اشیاء کوتاه تر از (.2)
 شما ، مانند بالش را
 .پیدا کنید
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 سوادآموزی   

 .برای به اشتراک گذاشتن کار خود استفاده می کنید FlipGrid برای فعالیتهایی که از
 https://flipgrid.com/moncurebears :بر روی این پیوند کلیک کنید

ID: 5 رقمی که از معلم خود دریافت کرده اید 
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 ارتباطات
 

 همکاری
 

 انتقادی تفکر انتقادی
 

 خالقیت
 

 شهروندی

 

 سالمتی

 ظرف 30 ثانیه ، چیزی
 به R را که با حرف
 پایان می رسد را به
 یکی از اعضای خانواده
 بیاورید. همین مراحل را
 S ، D ، B ، P برای
، SH و T تکرار.  
 کنیدبا اعضای خانواده
 خود گفتگو کنید که
 چگونه می دانید این
 مورد با صدای آن به
  .پایان رسید

 برای تکمیل فعالیت های
 Humpty شعر
Dumpty توسط 
Play to Learn 
Preschool ، به 
 به انتهای PDF پیوند
 .صفحه بروید
 
 
 برنامه افزودنی: شما *
 می توانید به
https://www.fac
ebook.com/Play
ToLearnPS/ 
 یکویدیوی جدید
 سوادآموزی هر هفته
 توسط پخش برای
 یادگیری پیش دبستانی
 !بروید

 یک کاسه را با آب پر
 کنید. 5 مورد کوچک را
 از اطراف خانه خود
 بگیرید. پیش بینی کنید
 که کدام موارد غرق
 خواهند شد (به پایین
 بروید) یا در آب شناور
 شوید (در قسمت باالی
 .(آن بمانید
 
 بعد ، اشیاء خود را
 درون آب بگذارید و
 ببینید که آیا هرکدام از
 آنها با پیش بینی های
 شما مطابقت دارد یا
 !خیر
 
 تصویر بکشید و
 جمالتی راجع به مورد
 مورد عالقه خود که
 آزمایش کرده اید و چه
 .خوشبختانه بنویسید

 سازمان دیده بان خانم
Devine داستان 
 "سریع به عنوان یک
 کریکت" را در
Flipgrid !بخوانید 
 (اگر قادر به دسترسی به
 ویدیو نیستید ، می
 توانید به قسمت بعدی
  (.این فعالیت بروید
 
 بعد ، کتاب "می توانم"
 بنویسید. مثال: من می
 توانم به اندازه یک
 خرگوش هپ بزنم ، می
 توانم به همان سرعت
 یوزپلنگ دویدم ، می
 توانم مثل مار و ...
  .بچرخم

 گوش دادن به "رشد
 کن ، مادر طبیعت چنان
 انگشت سبز دارد" که
 توسط خانم ماریانی
  .خوانده شده است
 جمله ای بنویسید و
 بنویسید که چگونه می
 توانید در مراقبت از
 سیاره زمین ما کمک
 کنید. ایده خود را در
 به FlipGrid مورد
 اشتراک بگذارید یا به
 .معلم خود پیام دهید

 الفبای خود را با جک
 !هارتمن اجرا کنید
https://www.you
tube.com/watch
؟
time_continue=
55&v=dLReNTm
MkKA&feature=
emb_logo 
 
 همچنین می توانید
 کلمات دیگری را بیابید
 که با هر حرف الفبا
 شروع می شوند و
 حرکات خاص خود را
  !ایجاد می کنند
 
 اگر نمی توانید به فیلم
 دسترسی پیدا کنید ، به
 کلماتی فکر کنید که با
 هر حرف الفبای شروع
 می شود. به یک حرکتی
 فکر کنید که با هر کلمه
 ای که پیش می آید
 بروید. رقص الفبای
 .خود را بسازید

 شما و یک عضو
 خانواده می توانید
 فعالیت در فضای باز
"Spring 
Scavenger 
Hunt" را که در زیر 
 این صفحه انتخاب است
 انجام دهید. باید هرکدام
 سعی کنید اشیاء خاص
 !خود را پیدا کنید
 
 یافته های خود را با آن
 عضو خانواده در میان

 سناریوهای حل مسئله!
 با یک عضو خانواده
 کار کنید تا بتوانید
 تصویری بکشید یا در
 مورد چگونگی حل
 موقعیتهای زیر صحبت
 :کنید
 شخص دیگری (1
 چیزی را که شما می
 خواهید ، 2) دانش
 آموز دیگری در حال
 گفتن چیزهایی به معنی
 است. ، 3) شما از معلم

 بروید و Flipgrid به
 فیلم خانم موریس را در
 مورد نحوه استفاده
 حیوانات از حواس خود
 .تماشا کنید
 
 اگر نمیتوانید ویدئو را)
 تماشا کنید ، متن زیر
 (است
 
، Sense Human 
 Sense را با
Animal مقایسه کنید 

قانون اساسی حیاتی 40
 : مهربان باشید و
 دیگران را به ویژه جلوه
 .دهید
 
 تصویری بسازید که در
 پنجره جلوی خود
 آویزان شود تا قدردانی
 خود را از دیگران در
 هنگام راه رفتن /
 رانندگی نشان دهد

 این هفته ما روی
Vital 40 Rule 33 
 تمرکز Article 12 و
 می کنیم! اگر با معلم
 خود به اشتراک
 بگذارید که چگونه این
 قوانین را رعایت کرده
 اید ، می توانید برای
 خانه خود امتیاز کسب
  !کنید
 
 حیاتی 40: قانون 33
 می گوید ، "مثبت

 بعد از شام ، پیاده روی
 / رژه خانوادگی برگزار
 کنید. غرور مدرسه خود
 را با پوشیدن رنگ
 خانه یا لباس خرس
 خود نشان دهید و فریاد
 بزنید "من افتخار می
 کنم که خرس
Moncure هستم" را 
 بر روی گلدان ها یا
 قابلمه هایی با قاشق
 (سازندگان صدا) ببندید
 تا به جامعه خود اطالع
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 بگذارید. آیا یافته های
 شما یکسان بودند؟
 ناهمسان؟

 چیزی را می پرسید و
 او / او به شما می گوید
 "نه". ، 4) شما با
 کسی صحبت می کنید ،
 اما آنها گوش نمی
 دهند. 5) باید توجه
 کسی را جلب کنید. ، 6)
 شما نمی خواهید که
 شکاف به پایان برسد.
 از جمالت کامل استفاده
 !کنید

 و برای نشان دادن
 مشاهده خود یک
  .تصویر بکشید
 
 پس از ترسیم تصویر
 خود ، هر یک از قسمت
 های بدن مورد استفاده
 برای هر حس را
 .برچسب بزنید
 

 باشید و از زندگی لذت
  "ببرید
 عضو مورد عالقه 5
 خود را با یک خانواده
 .تهیه کنید
 
 حیاتی 40: قانون 12
 می گوید ، "تا حد
 امکان سازمان یافته
  ."باشید
 از یکی از اعضای
 خانواده بپرسید که آیا
 چیزی در خانه شما
 وجود دارد که بتوانید
 به سازماندهی کمک
  .کنید
 
 

 دهید که چقدر افتخار
 می کنید که یک خرس
Moncure هستید. ! 

 معلمان شما از
 شما سودمند
 !! هستند

 
 

 ) Humpty Dumpty فعالیت های شعر خنگ
 
 (بهار
 
 احساسات حیوانات
 
 
 انعکاس: انعکاس
 

 به اشتراک FlipGrid شعله های خنده داریک تصویر و جمله و اگر می توانید آن را در
 .بگذارید یا آن را با یک دوست / اعضای خانواده به اشتراک بگذارید

 
 فعالیت مورد عالقه شما چیست؟  

 

 

 

  شما برای نشان دادن مهربانی چه کردید؟

 

https://drive.google.com/file/d/15AZ5h9Q8hivBi_dujYOdj6qD2X77HHLa/view?usp=sharing
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https://drive.google.com/file/d/131--hE2j-bW5X0dAWTVER4aV-me1-9zt/view
https://drive.google.com/file/d/131--hE2j-bW5X0dAWTVER4aV-me1-9zt/view
https://drive.google.com/a/staffordschools.net/file/d/1sRY0wYG-53lt_btlZGYkemvELcuBrycU/view?usp=sharing


 

 

 کدام فعالیت سخت یا چالش برانگیز بود؟ شما برای حل این مشکل چه کاری انجام داده اید؟


