


اهداف کتاب 

اين مجموعه كاربرگ ها برای آموزش و پرورش مهارت های تفکر در كودكان، شامل: شباهت ها، تفاوت ها، طبقه بندی شکل ها، الگوبرداری، الگويابی، راهیابی، مرتب كردن، پیش بینی 
كردن، نتیجه گیری و پرورش خالقیت طراحی شده است.

- دانش ارائه شده به كودک هدفمند و جذاب عرضه شود.

- پايه و اساس كار با آن چه كودک می داند، شروع شود نه با چیز هايی كه از آن آگاهی ندارد.

درباره ی این مجموعه

سعی بر اين بوده است تصاوير جنبه ی فانتزی داشته باشند. يعنی كودک از ديدن تصاوير لذت ببرد و با آن ها ارتباط برقرار كند، انجام كاربرگ ها، به عنوان تکلیف به كودک داده نشود، 
آن ها بايد برای انجام كار اشتیاق و عالقه داشته باشند.

كتاب به شکل كاربرگ، طراحی شده تا هر ِسری كودک با گرفتن يك برگه جذب كار شده، با كنجکاوی خواستار انجام آن كار باشد.

نهايت تالش خود را كرده ايم تا هر يك از فعالیت ها، سرگرمی و كار دستی باشند و كودک با برگه ها در ارتباط باشد.

روش اجرای کاربرگ ها
- اولیا و مربیان گرامی، فعالیت را در يك خط برای كودک شرح دهید كه كتاب می خواهد چه چیزی را توضیح دهد و كودک بايد چه كار كند؟

- وجود فضای راحت و آرام بخش، كه كودكان پشت میزها و تحت فشار بغل دستی نباشند. ايجاد فضايی راحت و آرام كه كودكان به راحتی پشت میز يا روی زمین بنشینند و تحت فشار 
نباشند.

- در تهیه ی وسايل الزم برای انجام كار، مربی پیش بینی الزم را می كند و مواد و وسايل با كوشش به دست می آيند. )تمرين های بريدن و چسباندن(

- فضا برای همیاری كودكان ايجاد شود. )بچه ها در جريان اجرا از هم كمك بگیرند.(

- با تأيید كار تك تك كودكان اعتماد به نفس آن ها را افزايش دهید.

- كودكان در انجام كارهايشان دارای مهارت های يکسان نیستند، زمان بیش تری در اختیار آنان بگذاريد.

- انجام يك برگه در روز كافی است. )تا موقعی كه كودک تمايل به انجام كار دارد.(

- به كودک اعتماد كنید و در انجام كار او دخالت نکنید. كودک با تمرين و تالش فراوان به نتیجه می رسد و اعتماد به نفسش افزايش می يابد.

- كار كودک با كار مربی متفاوت است. سعی نکنید اين تفاوت را هم جبران كنید. )كار تمیز و غیر تمیز نداريم. هر چه هست، قابل پذيرش است.(

- فقط به هدف فکر نکنید تا از كار كودكتان لذت ببريد. 

.
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تناسب ها

اهداف
* آشنايی با مفاهیم مقدماتی رياضی، چاق و الغر، متوسط و بزرگ و كوچك

* افزايش دقت و تمركز
* آشنايی با تناسب ها

* دست ورزی
* تشخیص موقعیت، مکان، زمان و ...
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خانه ی دایناسورها

      

 

دايناسورها حیوانات بسیار بزرگی كه قبل از ما روی زمین زندگی  می كردند.
عزيزم، اين دايناسورها را با قیچی ببر، بعد اون ها رو در خانه های هم اندازه ی خودشون بچسبون.
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موش و گوسفند و گاو به فضا می روند.

عزيزم هر فضانورد رو كنار فضاپیماي خودش بچسبون.
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چه کارهایی باید بکنم؟

       

 

عزيزم اين شکل ها رو ببر و در جای مناسب بچسبون.
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