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 تابلوی انتخاب مهد کودک: هفته 7

   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
 

 تفکر انتقادی
 

 خالقیت
 

 شهروندی

 

 سالمتی سالمتی

 به کودک یا خواهر و
 مادر خود بگویید که
 12 مورد کوچک را در
 یک توده یا یک گلدان
 بشمارد. بگذارید آنها
 این مقدار را کنار
 بگذارند. سپس به آنها
 بگویید که 21 مورد
 کوچک را بشمارید و
 بگذارید این مقدار را
 کنار بگذارید. سپس ،
 آنها را 32 آیتم کوچک
 حساب کنید. از آنها
 بخواهید که 3 گروه را
 با یکدیگر مقایسه کنند.
 آیا آنها یکسان هستند؟
 آیا آنها متفاوت هستند؟
 کدام گروه بیشتر است؟
 کدام گروه ها در مقایسه
 با گروه های دیگر کمتر
 هستند؟ همچنین می
 توانید آنها را با آنچه
 که قبًال با آنها حساب
 می کردند مقایسه کند.
 به یاد داشته باشید که
 هر کاالیی که تعداد
 زیادی از آنها داشته
 باشید برای شمارش
 آنها تالش خواهد کرد
(M&M ، cheerios 
 برنج ، باتالق ، سنگ ،
 مرمر ، ماشین های
 اسباب بازی ، سکه ،
 تکه های کاغذ پراکنده
  .(و غیره

 با استفاده از اعضای
 خانواده در خانه خود ،
 یک مشکل داستان
 ریاضی را حل کنید.
 بگذارید دانش آموز
 مشکلی ایجاد کند اما در
 صورت لزوم به آنها
 کمک کند. به عنوان
 مثال ، اگر سه نفر از
 شما هستند ، می توانید
 در یک خط بایستید.
 ممکن است فرزند شما
 چیزی مثل این بگوید ،
 "سه نفر در صف
 ایستاده بودند. دو نفر
 نشستند (سپس شما می
 نشینید). چند نفر مانده
 است؟ " کودک باید خود
 را حساب کند و یکی
 بگوید ، یا شما می
 توانید نوبت به حل
 سناریوهای مختلف
 دهید. می توانید مشکل
 ریاضیاتی را که با هم
 به FlipGrid در
 وجود آمده اید به
 اشتراک بگذارید. از
 فرزندتان بخواهید جمله
 را برای ضبط کردن با
 مسئله ریاضی که پیش
آمده ، مثل 3 - 2 = 1
  .برداشته
 

 ضبط کند و یک کاغذ
 راو یک خط از وسط
 بکشید. به فرزند خود
 10 مورد از همان
 مورد بدهید (10 چله ،
 10 گیره کاغذ ، 10
 سکه - هر آنچه که
 دارید). به کودک خود
 به همان روش های
 مختلف نشان دهید که
 می تواند 10 قطعه را
 بر روی کاغذ تقسیم کند
 (7 و 3 ، 3 و 7 ، 4 و
 6 ، 6 و 4 ، 2 و 8 ،
 8 و 2 ، 1 و 9 ، 9 و
 1 ، 5 و 5 ، 10 و 0
 و 0 و 10). از آنها
 بخواهید که جمالت
 عددی برای مطابقت با
 تصویرشان بنویسند ،
 مانند 3 + 7 = 10.
 می توانید با دادن تعداد
 بیشتر به آنها ، آنها را
 به چالش بکشید یا آنها
 را با تعداد کمتری
  .تمرین کنید
 
 

 دانش آموزان با استفاده
 از سه رنگ ، شماره
 های خود را از 20-1
 می نویسند. بنابراین ،
 آنها شماره را یک بار
 در یک رنگ می
 نویسند. سپس ، آن را
 در مورد بعدی ردیابی
 می کنند. پس از آن ، آن
 را در رنگ سوم ردیابی
  .می کنند
 
 هنگامی که رنگین کمان
 ها را برای نوشتن
 شماره های خود انجام
 دادند ، روش دیگری
 برای تمرین شماره های
 خود ارائه می کنند. این
 می تواند با استفاده از
 پاک کننده های لوله ای
 ، رنگ ، نشانگر ، قلم ،
 با نوشتن آنها در یک
 ورقه کوکی با برنج یا
 نمک ، استفاده از
play-doh یا هر آنچه 
 که می تواند به وجود
  .بیاید ، باشد

 :حیاتی 40
 یک ورزش  :37
 خوب باشید
 
 از 1-10 کارت از دو
 کارت تهیه کنید یا از
 یک کارتون استفاده
 کنید اما جک ، کینگ ،
 ملکه و آس را حذف
 کنید. در هر صورت دو
 تخته از 10 کارت تهیه
 کنید. شمع ها را تغییر
 داده و با یکی از
 اعضای خانواده بازی
 کنید. هر یک از شما
 یک کارت را همزمان
 نشان می دهید. شما
 باید مقایسه کنید چه
 کسی بیشتر است. هر
 کس دست بیشتری به
 دست آورد. بازی را تا
 زمانی که یک نفر تمام
 کارتها یا بیشتر آنها را
 داشته باشد ، ادامه
 دهید. آن شخص برنده
 است. به یاد داشته
 باشید اگر برنده شوید
 یا باخت یک ورزش
  .خوب باشید
 
 در صورت برنده شدن
 ، برنده را تبریک می
 گویم. اگر برنده شوید
  .الف نمی زنید

 از کارتهای شماره
 استفاده کنید یا شماره
 خود را ایجاد کنید
 (شماره 1-10). دو
 کارت را به طور هم
 زمان برگردانید و آنها
 را به هم اضافه کنید.
 در این مجموعه
 مشخص خواهد شد که
 چند تمرین را انجام
 خواهید داد (برای مثال
 ، اگر جمع شما 10
 باشد ، 10 جک پرش
 .(انجام دهید
 
 برنامه افزودنی : عددی
 را که یک یا یک یا
 کمتر از جواب شماست
 .مشخص کنید
 
 همچنین ، به یکی از
 اعضای خانواده خود
 بگویید شماره قبل و بعد
 از تعداد مبلغ شما آمده
 .است

https://flipgrid.com/moncurebears


 با یکی از اعضای
 خانواده به یک
 شکارچی بروید. چه
 کسی می تواند بیشترین
 دایره ها ، مثلث ها ،
 مربع ها و مستطیل ها
 را پیدا کند؟ هر شخص
 برای هر شکلی که پیدا
 می کند ، امتیاز می
 گیرد. امتیازات خود را
 اضافه کنید تا ببینید که
  .برنده کیست

 سازمان دیده بان ویدئو
 خانم وانر در
FlipGrid را به خود 
 شما بدون کوک
  .خمیربازی
 
 خود را به چالش
 بکشید: با استفاده از
playdoh جدید خود 
  .کلمات دید ایجاد کنید
 
Playdoh دستور 
 العمل
 
 
 

 اشیاء را در خانه 5
 خود پیدا کنید و آنها را
 به ترتیب از کوتاهترین
 تا بلندترین آنها قرار
 دهید. سپس ، به ترتیب
 از سبکترین تا سنگین
 ترین ها قرار دهید.
 سرانجام ، ازترتیب را
 سفارش دهید باریکترین
 .و وسیع ترین
 
 
 
 

 یک ژورنال هواشناسی
 تهیه کنید. به خاطر
 هوای هفته پیگیری
 کنید. برای آنچه در هر
 روز از هفته دنبال می
 کنید تصویری بکشید.
 هر روز دما را رعایت
 کنید و آن را در ژورنال
 خود ثبت کنید. کدام روز
 گرمترین بود؟ کدام روز
 جالبترین بود؟ پیش بینی
 کنید که هوا بعد از آن
 هوا چه خواهد شد و
 سپس تغییرات را در
 طول روز مشاهده کنید.
 ضبط ها را در مجله
هواشناسی خود بنویسید
.  
 مجله هواشناسی خود را
 به FlipGrid در
  .اشتراک بگذارید

 تا جایی که می توانید
 راه های مختلفی کسب
 کنید تا بتوانید در خانه
 مسئولیت خود را نشان
 دهید. با یکی از
 اعضای خانواده کار
 کنید تا تمام راه هایی
 که می توانید در خانه
 مسئولیت داشته باشید
 را ضبط کنید. تعداد
 روش های مختلفی که
 به وجود آمده اید را
 بشمارید. برای نشان
 دادن مسئولیت کاری از
 !لیست خود انجام دهید

 یکی از اعضای خانواده
 را برای بازی یک بازی
 ریاضی دریافت کنید!
 تاس رول کنید یا از
 کارتهای شماره استفاده
 کنید. از یک طرف یک
 اتاق شروع کنید. هر
 شخص تاس را می
 چرخاند یا یک کارت
 شماره می چرخد. هر
 شماره ای که می گیرید
 چند قدم برای رسیدن به
 آن طرف اتاق است. هر
 کس اول به طرف دیگر
 !برسد برنده است
 
  :برنامه افزودنی
 بازی را پرش کنید ،
 پرش کنید ، خزیدید و
 قدم های ریز و درشت
 را برای رسیدن به اتاق
 !بگیرید
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 سوادآموزی   

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

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

 

 ارتباطات
 

 همکاری
 

 انتقادی تفکر انتقادی
 

 خالقیت
 

 شهروندی

 

 سالمتی

https://drive.google.com/file/d/1qK16705WvD7AoYQ26SjJZvy4QwdhSLnK/view?usp=sharing
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https://flipgrid.com/moncurebears


 Pete's a به داستان
Pizza توسط ویلیام 
 استیگ گوش دهید.
 سازمان دیده بان خانم
Summerlin و 
 پسرش اوون داستان در
FlipGrid را بازی 
 .کنند
 
 
 داستان را به ترتیب
 متوالی بازگو کنید و با
 یکی از اعضای خانواده
 آن را عملی کنید. آن را
 به flipgrid در
 .اشتراک بگذارید
 
 

 نوار کاغذ بدست 10
 آورید و 10 کلمه بینایی
 بنویسید - یکی در هر
 .تکه کاغذ
 هر نوار را جمع کنید و
 توپ درست کنید. حاال
 شما 10 گلوله برفی
 دارید. با یکی از
 اعضای خانواده دعوا
 برفی داشته باشید. هر
 بار که با گلوله برفی
 برخورد کردید ، با
 گلوله برفی را باز کنید
 .و کلمه دید را بخوانید
 مبارزه با گلوله برفی
 FlipGrid خود را در
  !به اشتراک بگذارید
 
 :کلمات دیدنی
 همه من هستم و به
 همان اندازه پسر هستم
 ، اما می توانست برای
  ، دختران انجام دهد
 
 چالش دیگری دارد: با
 استفاده از هر کلمه دید
 یک جمله بنویسید. شما
 می توانید 10 جمله
  !داشته باشید

 هفته روح
Moncure: سه شنبه 
  !توریستی
 
 ما می خواهیم
 دانشمندانی باشیم که
 حیوانات را مشاهده و
 یاد می گیرند. یکی از
 حیوانات ساوانا را در
 لینک زیر از باغ وحش
 Cam Liveسن دیگو
Live Zoo San 
Diego 
 
 تماشا کنید:شما در کدام
 حیوان مشاهده می
 کنید؟ شما می بینید که
 حیوان چگونه کار می
  کند؟
 
 برای توضیح مشاهدات
 خود ، یک عکس در
FlipGrid از نقاشی 
 حیوان خود و جمله ای
  .به اشتراک بگذارید
 

 یک تصویر بسازید و 6
 کلمه دید را در تصویر
 .مخفی کنید
 
 
 :کلمات دیدنی
 آیا او را از نظر من به
 اندازه کافی نگاه می کند
 ، می گوید: پس از
 
 مکمل: کلمات را در
 خانه با استفاده از
play-doh ، ، آهنربا 
 غالت ، کرم اصالح ،
 خمیر دندان یا هر ماده
 دیگری که در خانه دارید
 .تهیه کنید
 
 

 :حیاتی 40
 
 قانون 13: وقتی
 تکالیفی داده می شود ،
 شکایت نکنید و شکایت
 نکنید و همیشه بهترین
 تالش خود را انجام
 .دهید
 
 The تماشای داستان
LIttle Engine 
that Could. 
 تصویری از زمانی را
 که با مشکل روبرو
 شده اید بکشید و تسلیم
 نشدید. کار خود را در
FlipGrid به 
  .اشتراک بگذارید
 
 موتور کوچک که می
 توانست

 فیلم مادر بزرگ و
 پدربزرگ برو به
 سافاری را تماشا و
 گوش دهد. تعداد 10 تا
 100 را بشمارید و
 حرکات را با فیلم انجام
 !دهید
 مادربزرگ و مادربزرگ
 با یک سافاری بروید
 
 چگونه می توانید 10 تا
 FlipGrid 100 را در
 !حساب کنید
 

 :Moncure روح
 !روز جهانی خانواده
 از خانواده خود
 تصویری بکشید و
 بنویسید که چرا خانواده
 شما برای شما خاص
 .است
 
 FlipGrid در صفحه
توییتر ،
AnneEMoncure
ES یا صفحه فیس 
 به Moncure بوک
 .اشتراک بگذارید

 از FlipGrid فیلم
 خانم ونر را در حال
 تهیه پیتزا کلوچه
  .انگلیسی مشاهده کنید
 برای تهیه پیتزا کلوچه
 انگلیسی با یک عضو
  .خانواده همکاری کنید
 پیتزا خود را در
FlipGrid به اشتراک 
 بگذارید! چه تاپ های
 مورد عالقه به پیتزا
  اضافه کردید؟
 استفاده از دستور العمل
 !برای درمان جالب شما
 
Muffin Pizzas 
English 
 

 تماشای و گوش دادن
 داستان Raffi به
Down by the 
Bay را بخوانید. روی 
 پیوند زیر کلیک کنید
Down By the 
Bay by Raffi 
 
 به یک حیوان خانگی
 خود بیاندیشید که می
 توانید با آن کنار خلیج
 و یک قافیه احمقانه پیدا
  !کنید تا با آن بروید
 
 قافیه احمقانه خود را
 بنویسید و تصویری
 بکشید تا با آن همراه
 شوید. کار خود را در
FlipGrid به اشتراک 
 بگذارید! ایده های
 همکالسی خود را نیز
  !تماشا کنید

 Rhyming به داستان
Dust Bunnies اثر 
 .جان توماس گوش دهید
 
 داستان خود را با اسم
 حیوان دست اموز گرد و
 غبار خود بخوانید. با
 کلمات قافیه خود همراه
 شوید و با یکی از
 اعضای خانواده یا در
FlipGrid به اشتراک 
 .بگذارید

 برای کلیه کارهایی که
 برای مدرسه ابتدایی
Moncure انجام می 
 دهند ، برای مدیر ،
 آقای ماشی ، و معاون
 مدیر خانم ، کلمنته ،
  !کارت درست کنید
 به کارت های خود
 برای آنها ایمیل
 بفرستید تا لبخندی بر
 چهره خود بگذارید!
 برای ارسال ایمیل به
 پیوندهای زیر کلیک
 .کنید
 
 آدرس ایمیل آقای
 ماشی آدرس ایمیل
 
 خانم کلمنته است
  

 من میخوام تو رو"
 بگیرم" از لوری برکنر
 .تماشا کن و گوش کن
 
 من می خواهم
 
 این کار را خودتان
 انجام دهید و سپس
 دوباره با شخصی در
  .خانواده خود باشید
 
 آن را عملی کنید و از 
 !آن لذت ببرید
 

 

https://animals.sandiegozoo.org/live-cams
https://animals.sandiegozoo.org/live-cams
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https://www.youtube.com/watch?v=_2EhWYGbi5o
https://www.youtube.com/watch?v=_2EhWYGbi5o
https://www.youtube.com/watch?v=_2EhWYGbi5o
https://www.youtube.com/watch?v=_yr-IuM4SEA
https://www.youtube.com/watch?v=_yr-IuM4SEA
https://www.youtube.com/watch?v=_yr-IuM4SEA
https://drive.google.com/file/d/1AWhNb26dD0vU7b1rIdVRH-pWfBgYDQPq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AWhNb26dD0vU7b1rIdVRH-pWfBgYDQPq/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=jAjhLexlrDc
https://www.youtube.com/watch?v=jAjhLexlrDc
mailto:machigr@staffordschools.net
mailto:machigr@staffordschools.net
mailto:machigr@staffordschools.net
mailto:clementen@staffordschools.net
https://www.youtube.com/watch?v=0wSx86I_D94


 
 :انعکاس
 

 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؟


