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 شکل هایی که صدای اّول آن ها )بــ ( است را پیدا کن، سپس رنگ بزن.

کار با کودک:
  از آسمان چه چیزی می بارد که صدای اول آن )بـ ( است؟ دستت را به رنگ انگشتی آغشته کن و آن را در 

این قسمت چاپ کن. 

شیوه ی اجرا:  درمورد چرخه ی آب و تشکیل برف و باران )به طور ساده( و حتی در صورت امکان با آزمایش، با 
نوآموزان گفت و گو کنید. روی نشانه ی )بـ ( در اول کلمه ی باران و برف تأکید کنید و آن را صداکشی نمایید. 
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 شکل هایی که صدای آخر آن ها )ب( است را رنگ بزن.

کار با کودک: 
 در این پارک شکل وسیله ای که صدای آخر آن )ب( باشد را بکش یا بچسبان.

نوآموزان  با  بازی،  هنگام  بهداشتی  و  ایمنی  نکات  رعایت  و  پارک  وسایل  از  استفاده ي درست  در مورد  اجرا:  شیوه ی 
گفت و گو کنید. روی نشانه ی )ب( در آخر کلمه ی )تاب( تأکید کنید و آن را صداکشی نمایید.
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 شکل هایی که صدای اّول آن ها )د( است را رنگ بزن.

کار با کودک: 
 با تکه پارچه ای برای این کودک یک قسمت از لباسش را درست کن که صدای اول آن ) د ( است. 

شیوه ی اجرا: درمورد چگونگی تهیه ی لباس و انواع آن با نوآموزان گفت و گو کنید. روی نشانه ی )د( در اول 
کلمه )دامن( تأکید کنید و آن را صداکشی نمایید. سپس وسایل مورد نیاز مانند: )تّکه پارچه، چسب، قیچی( را در 

اختیار کودک قرار دهید تا بخش کار با کودک انجام شود. 
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 شکل هایی که صدای اول آن ها )پـ ( است را به شکل پروانه وصل کن.

کار با کودک: 
 بدن پرندگان از چه چیزی پوشیده شده است؟ صدای اول آن را بگو. حاال برای بدن این پرنده آن را بچسبان. 

شیوه ی اجرا: درمورد جانوران و پوشش بدن آن ها با نوآموزان گفت وگو کنید. روی نشانه ی )پـ ( در اول کلمه ی )پر( 
تأکید کنید و آن را صداکشی نمایید. سپس وسایل مورد نیاز مانند: )پر ـ چسب( در اختیار بچه ها قرار دهید تا بخش 

کار با کودک را انجام دهند. 
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 شکل هایی که شبیه به هم هستند و صدای اول آن ها )پـ ( است را در یک دسته قرار بده.

ـ ( است را مشخص کن، سپس دور نشانه ی )پـ ( را با رنگ سبز خط بکش.   شکل هایی که صدای اّول آن ها )پ
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 مانند نمونه، کامل کن. 
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کار با کودک: 
 برای روشن بودن این اتاق از چه چیزی باید استفاده کرد؟ صدای آخر آن را بگو.حاال پنج تا از آن را 

برای این اتاق بکش.

شیوه ی اجرا: درمورد صرفه جویی در مصرف برق با کودکان گفت وگو کنید، سپس روی نشانه ی )پ( در آخر 
کلمه ی )المپ( تأکید کنید و آن را صداکشی نمایید. 

 شکل هایی که صدای آخر آن ها )پ( است را رنگ بزن، سپس آن ها را به هم وصل کن. 
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 شکل هایی که صدای اول آن ها )قـ ( است را به نشانه ی )قـ ( وصل کن. 

کار با کودک: 
 حدس بزن و با این خط ها شکلی بکش که صدای اول آن  )قـ ( باشد. 

شیوه ی اجرا: از نوآموزان بخواهید اسامی اشیایی را نام ببرند که صدای اول آن ها )قـ ( باشد. روی نشانه ی )قـ ( 
در اول کلمه هایی مانند: )قرآن ـ قیف ـ قو...( تأکید کنید و آن را صداکشی نمایید، سپس بچه ها را راهنمایی کنید 

تا در بخش کار با کودک شکل )قیچی( را کامل کنند. 


