
 .مسیرها: هر روز یک فعالیت را در هر بخش برای ریاضی و سوادآموزی انتخاب کنید  

 تابلوی انتخاب مهد کودک: هفته 5

   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: 5 رقمی که از معلم خود دریافت کرده اید 

 
 ارتباطات

 
 همکاری همکاری

 
 تفکر انتقادی

 
 خالقیت

 
 شهروندی

 
 سالمتی

  !خانم ونر: زمان دسر
 
 گوش دادن و تماشای
 خانم ونر داستان "پیت
 گربه: من عاشق کفش
 "های سفید من
 .هستید flipgrid در
 
 تماشا کنید خانم وانر
 یک دسر میوه ای
 درست می کند که در
ادامه مطلب همراه است
! 
 
 سعی کنید دسر خانم
 واننر پیت گربه را با
 یکی از اعضای خانواده
 !درست کنید
 
 

 اعداد را بین 0-5 بر
 روی تکه های کاغذ
 بنویسید. آنها را به
 صورت رو به پایین
 قرار دهید ، و با
 اعضای خانواده خود به
 ماهیگیری بپردازید. هر
 شخص باید با سه
 شماره در دست خود
 شروع کند. هدف این
 است که قسمتهای 5 را
 پیدا کنید. بنابراین
 مسابقات: 2 و 3 ، 0 و
 5 و 1 و 4 خواهد بود.
 نفر با بیشترین مسابقات
  .برنده است
 
 چالش: با شماره های
 0-10 بازی کنید و
 سعی کنید قسمت های
 10: 0 و 10 ، 1 و 9
 ، 5 و 5 ، 4 و 6 و 2
  و 8 را پیدا کنید و

 یک گنج داخلی را ایجاد
 کنید! 10 مورد را در
 اطراف خانه خود مخفی
 .کنید
 
 در مرحله بعدی ، یک
 نقشه برای خانواده خود
 ترسیم کنید تا وسایل
 پنهان در خانه شما پیدا
 .شود
 
 در صورت لزوم می
 توانید سرنخ های
 خانواده خود را با
 استفاده از 5 حواس
 !خود ارائه دهید
 
 وقتی خانواده شما هر
 10 مورد را پیدا کرد ،
 نقشه گنج و تجربه خود
 به flipgrid را در
 !اشتراک بگذارید

 :مقاله زنجیره ای مقاله
 
 از همه اعضای خانواده
 بخواهید که با شما
 .شرکت کنند
 
 همه یک تکه کاغذ می
 گیرند. از این کاغذ برای
 نوار شدن به نوارها
 استفاده کنید و آنها را به
 صورت زنجیره ای کاغذ
 .پیوند دهید
 
 چه کسی می تواند
 طوالنی ترین زنجیره را
 در خانواده شما بسازد؟
 
 پیوندهای آنها گسترده
 ترین کدام بود؟
 کوتاهترین کی بود؟ آیا
 زنجیرهایی به طول
 یکسان وجود داشت؟

 به خانواده خود کمک
 کنید تا برنامه ریزی
 کنند و لیست مواد
 غذایی خود را برای
 .هفته بنویسید
 
 تعداد موارد موجود در
 .لیست را بشمارید
 
 مورد مورد عالقه شما
 در لیست مواد غذایی
 چیست؟
 
 چه چیزی برای کمک
 به خانواده خود برای
 پختن شام در این هفته
 هیجان زده هستید؟
 
 به FlipGrid در
 !اشتراک بگذارید

 تماشای ویدیو
Pete Cat گربه ای 
 را که دوست دارم کفش
 سفید من باشد به
 
 اطراف نگاه کنید و
 کفش های خود را با
 کفش سایر اعضای
 .خانواده مقایسه کنید
 اندازه ، شکل و رنگ)
 (را با هم مقایسه کنید
 
 کفش های خود را قرار
 دهید و کفش خود را با
  .هم گره بزنید
 
 حاال زمان آن رسیده که
 !60 ثانیه اجرا شود
 
 چالش: سریعترین دونده
 خانه شما کیست؟

https://flipgrid.com/moncurebears
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 آیا شما به جای آن؟
 
 آیا ترجیح می دهید 10
 مار یا 10 خرگوش
 داشته باشید؟
 
 آیا ترجیح می دهید
 100 قطعه آب نبات یا
 100 کیک داشته
 باشید؟
 
 آیا ترجیح می دهید 5
 جک پرش یا 5 فشار یو
 پی اس انجام دهید؟
 
 آیا ترجیح می دهید از
 ساحل دیدن کنید یا از
 کوهستان دیدن کنید؟
 
 آیا ترجیح می دهید 20
 سگ داغ یا 1 پیاز
 بخورید؟
 
 پاسخ های خود را با
 خانواده و / یا در
flipgrid به اشتراک 
 !بگذارید
 
 اکنون سؤال خود را
 "آیا بهتر است" برای
 معلمان و دوستان خود
 ایجاد کرده و آنرا در
flipgrid بنویس و ما 
 !پاسخ خواهیم داد

 تعداد پرش ها به 100
 .در 10 است
 
 برای پخش بازی
 "حافظه" دو مجموعه
 از اعداد را روی کاغذ
 .یا کارت ها بنویسید

 به اعضای خانواده خود
 فکر کنید و هر یک از
 .آنها چقدر قد دارند
 
 تصویری از هر یک از
 اعضای خانواده را از
 کوتاهترین تا بلندترین
 شکل بکشید (خود و
 حیوانات خانگی را
 (!فراموش نکنید
 
 در تصویر خود ،
 بلندترین فرد و
 کوتاهترین افراد را دور
 .بزنید

شماره های خود را از 1
 -20 به همان روش
 های مختلف بنویسید و
 بسازید تا به آنها فکر
 کنید. شما می توانید از
 نقاشی ، گچ ، مداد
 رنگی ، نشانگر ، بازی
doh ، براق ، نمک و 
 .غیره استفاده کنید
 

 قوانینی که در این 40
 هفته روی آنها تمرکز
 :شده است
 قاعده 4: به نظرات ،
 نظرات و ایده های
دیگران احترام بگذارید
.  
 قانون 7: همیشه وقتی
 چیزی به شما گفته می
 شود "متشکرم"
 .بگویید
 
 هر بار که شخصی
 کاری را برای شما
 انجام دهد یا به شما
 کمک کند ، با استفاده
 از روشهای خود تمرین
 .کنید
 
 در طول این هفته ، هر
 زمان که می گویید از
 شما متشکریم یا حساب
 کنید و یا اینکه شخص
 دیگری را شنیدید
 .بگوید متشکرم
 
 بیایید ببینیم چند بار با
 دیگران مهربانی نشان
 .می دهید

 تعداد با 100 با جک
  هارتمن
 
 بهباغ وحش خوش
 آمدید

 
 
 
 
 
 
 
 
 .مسیرهای: یک فعالیت را در هر بخش برای ریاضی و سوادآموزی انتخاب کنید  

 WEEK5:تابلوی انتخاب مهد کودک

 سوادآموزی   

 .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 

https://www.youtube.com/watch?v=rkxjAa3755U&t=164s
https://www.youtube.com/watch?v=rkxjAa3755U&t=164s
https://www.youtube.com/watch?v=rkxjAa3755U&t=164s
https://flipgrid.com/moncurebears


 
 ارتباطات

 
 همکاری

 
 تفکر انتقادی

 
 خالقیت

 
 شهروندی

 
 سالمتی

 ظرف 30 ثانیه ، چیزی
 را که دارای صدای
 متوسط   است به عنوان
 یک عضو خانواده
 بیاورید. همان مراحل را
 E ، I ، O ، U برای
  .تکرار
 کنیدبا اعضای خانواده
 خود گفتگو کنید که
 چگونه می دانید آن
 مورد با صدای آن نامه
  .به پایان رسید

 با یک عضو خانواده
 کار کنید تا یک
 عروسک ایجاد کنید.
 می توانید از یک تکه
 کاغذ ، جوراب ، یک
 کیسه قهوه ای یا هر
 چیز دیگری که در
 دسترس دارید استفاده
 کنید. از عروسک خود
 استفاده کنید تا از
 اعضای خانواده خود
 داستانی را برای خود
 تعریف کنید و در
FlipGrid به اشتراک 
  !بگذارید

 تصویر نمودار نامه
 نشانه آمریکایی را در
 .زیر مشاهده کنید
 
 با استفاده از عالئم ،
 کلمات نام و دید خود را
 که می شناسید ایجاد
 !کنید
 
 تماشای این فیلم را
 :برای تمرین
 
 جک هارتمن: ببینید آن
 را می گویید آن را امضا
 کنیددیدی که
 
 برخی از کلماتمی توانید
 :ایجاد کنید
 من و
 می توانیم گفتیم که
 شما بازی
 می کنید این است که به
 مانند
 نظر خوب

Gratitude 
Scavenger Hunt: 
 :خوب
 
 بخوانیدسند شکارچی
 روبنده را در زیر
 مشاهده
 
 کنید. در خارج از خانه
 خود برای تکمیل شکار
 !دزدگیر
 
Gratitude 
Scavenger Hunt- 
Sprat 
 
Gratitude 
Scavenger Hunt- 
 انگلیسی
 
Gratitude 
Scavenger 
Hunt-Persian 
 
 
 
 

 تماشای آقای فیلدها و
 راهنمایی خانم
Conde فیلم: 
 
 راهنمایی: دوست
 
 
 تصویری از دوستی که
 از دست می دهید
 بکشید و نامه ای را
 برای آنها بنویسید که
 به آنها بگویید که چرا
 آنها را از دست می
 .دهید
 
 عکس و نامه خود را
 یا با Flipgrid در
 یکی از اعضای
 خانواده به اشتراک
 .بگذارید

 به مدت 2 دقیقه دندان
 های خود را مسواک
 بزنید! یک تایمر شروع
 !کنید
 
 !شما معلم هستید
 
 به منظور چگونگی
 مسواک زدن دندان های
 خود ، از تمام مراحل
 تصویر بکشید. از
 واژگان استفاده کنید:
 اول ، بعدی ، سپس ،
 در نهایت ، و غیره. به
 
 کسی در خانواده خود
 .آموزش دهید
 
 تصویر و ایده ها /
 مراحل خود را در مورد
Flipgrid به اشتراک 
 بگذارید و به معلم و
 دوستان خود آموزش
 .دهید

 مورد را در خانه خود 5
 انتخاب کنید که شما را
  .خوشحال کند
 
 هر مورد را تصویری
  .بکشید و برچسب بزنید
 
 چالش: درباره هر مورد
 !جمله ای بنویسید
 
 نوشتن مطالب خود را
 یا با Flipgrid در
 یکی از اعضای خانواده
 .به اشتراک بگذارید

 کتاب مورد عالقه خود
 را بخوانید و داستان را
 بازگو FlipGrid در
 !کنید
 
 در مورد آغاز ، میانه و
 پایان بگویید. فراموش
 نکنید که در مورد
 کاراکترها و تنظیمات
 .صحبت کنید
 
 قسمت مورد عالقه خود
را از داستان نیز بکشید
! 

 صندلی های موسیقی
abc را با اعضای 
  .خانواده خود بازی کنید
 صندلی ها را در یک
 دایره قرار دهید. یک
 صندلی کمتر بگذارید ،
 سپس مردم هستند.
 مثال: اگر 5 عضو
 خانواده دارید ، باید 4
  .صندلی داشته باشید
 یک تکه کاغذ را با
 حروف نوشته شده
 روی آن روی هر
 صندلی قرار دهید.
 موسیقی را پخش کنید و
 دور صندلی ها بروید.
 وقتی کسی موسیقی را

 یک ، Flipgrid در
 ویدیو از شما ایجاد کنید
 که چیزی را در جایی
 .مخفی کرده است
 
 این می تواند هر چیزی
 باشد که می خواهید به
 اشتراک بگذارید یا
 چیزی احمقانه ای که
 ممکن است انتظار
 !نداشته باشید
 
 از توصیف کلمات
 استفاده کنید و به 5
 حواس خود بیاندیشید تا
 سرنخ هایی را در مورد
 موارد موجود در

 به داستان "سینکو د
 اثر جودی "o-ماوس
 کاکس گوش دهید با
 صدای بلند بخوانید:
  o-سینکو دی موس
 
 با یکی از اعضای
 خانواده در مورد این
 فرهنگ ، تعطیالت آنها
 و آنچه آموخته اید
  .صحبت کنید
 
 یک تصویر بکشید و
 جمالتی راجع به آنچه
 در مورد تعطیالت
 آموخته اید ، سینکو
 دی مایو بنویسید. کار

 نام کامل خود را هجی
 کنید و فعالیت های ذکر
 شده برای هر نامه را
  .تکمیل کنید
 خود را به چالش
 بکشید: نام میانی خود
  .را نیز وارد کنید
 از نام اعضای خانواده
 یا شخصیت مورد عالقه
 فیلم / تلویزیون مورد
عالقه خود استفاده کنید
. 
 !خوش بگذره
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 متوقف کند ، همه سعی
 می کنند صندلی پیدا
 کنند. اگر در صندلی
 صندلی نکشید ، خارج
 هستید. اگر در صندلی
 صندلی گرفتید ، به نامه
 ای که روی آن نشسته
 بودید ، نگاه کنید! نامه
 شما را بشنوید ، صدایی
 که حرف شما ایجاد می
 کند ، و کلماتی که از آن
 نامه شروع می شوند ،
  .به اشتراک بگذارید
 چالش: چه کلماتی با آن
 نامه به پایان می رسد؟
 رسم و برچسب - آن را
 یا با FlipGrid در
 اعضای خانواده خود به
  .اشتراک بگذارید

Flipgrid به ما ارائه 
 .دهید
 
 تعداد آنها را به 10 عدد
 بشمارید و سپس برای
 ما فاش کنید که رمز و
 !راز شما چیست
 

 FlipGrid خود را در
  .به اشتراک بگذارید

 
 
 اسم شماانگلیسی
 
 چیست؟نام شما چیست -
 اسپانیایی
 
 نام شما چیست -فارسی
 
 

 

 
 :بازتاب
 

 به اشتراک بگذارید یا آن را FlipGrid یک تصویر و جمله بکشید و اگر می توانید آن را در
 .با یک دوست / عضو خانواده به اشتراک بگذارید

 
 فعالیت مورد عالقه شما چیست؟  
 
 
 
  شما برای نشان دادن مهربانی چه کردید؟
 
 
 
 کدام فعالیت سخت یا چالش برانگیز بود؟ شما برای حل این مشکل چه کاری انجام داده اید؟

https://drive.google.com/a/staffordschools.net/file/d/1frozxQo_YCLDYz6-MBrSR8o5eDRiGHq5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/staffordschools.net/file/d/1TMCWbrYFlhe9XvPpyMnRv1F8bZzcvTqb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/staffordschools.net/file/d/1TMCWbrYFlhe9XvPpyMnRv1F8bZzcvTqb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/staffordschools.net/file/d/1TMCWbrYFlhe9XvPpyMnRv1F8bZzcvTqb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/staffordschools.net/file/d/1b7KmPR4mcIVw3er-sjluFb4q5V4BSUQc/view?usp=sharing

