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موضوع  16 : آموزش جمع و تفریق و استفاده از چوب خط
 اهداف

درک مفهوم جمع و تفریق
تقویت مهارت مسئله سازی ـ تقویت مهارت حل مسئله      

 16-1. مسئله بساز 
با توجه به تصویر ظرف میوه ها داستان بساز و بگو. 

 16-2. حل مسئله 
میوه های باقی مانده را در ظرف رسم کن سپس به تعداد میوه های باقی مانده چوب خط رسم کن.

اگر به تعداد چوب خط ها از هر ظرف میوه برداری چند میوه در ظرف می ماند؟
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موضوع 28 : جمع اعداد1 تا 6
 اهداف

آشنایی و تمرین با جمع اعداد یک رقمی  تا حاصل جمع 12
تقویت مهارت کار گروهی

 28-  بازی جمع در خانه
کارت اعداد 2 تا 12 را از ضمیمه ي کتاب برش بده. هر بازیکن باید یک سری کارت اعداد 2 تا 12 را داشته باشد. 

دو تاس 1 تا 6 برای بازی الزم داری.
هر بازیکن کارت هایش را مرتّب و از پشت کارت به  ترتیب در مقابل خود قرار دهد.

بازی را به نوبت انجام دهید. هر بار یک بازیکن دو تاس را می اندازد و حاصل جمع دو عدد روی تاس را می گوید.
سپس کارت حاصل جمع را برمی گرداند.

هر بازیکنی که همه ی کارت هایش برگردانده شود برنده ی بازی خواهد بود.
بازی می تواند به صورت دو گروه یک نفره یا دو گروه چند نفره انجام شود.

موضوع  29 : تفریق 
 اهداف
آشنایی با تفریق 

تقویت مهارت کار گروهی 
 29- بگو چند دانه در دستم دارم؟

با یکی از افراد خانه  این بازی را انجام بده.
تعداد 7 مهره  یا  7 دانه از حبوبات بردار.

یک نفر تعدادی از دانه ها را در دست بگیرد.
نفر دوم با توجه به تعداد دانه هایی که مانده باید تعداد دانه های در دست نفر اول را پیدا کند سپس تفریق مربوط به 

دانه ها را بنویس. 
7 – .............. = ..............             7 – .............. = ..............              7 – .............. = ..............   

این بازی را با 8 ، 9 و 10 مهره هم بازی کنید.
8 – ................ = ...................                 8 – ................ = ..................                    8 – ................ = ..................    

9 – ................ = ...................                 9 – ................ = ..................                    9 – ................ = ..................   

10 – ................ = ................                10 – ................ = ................                     10 – ................ = ................   
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موضوع 1: نگاره ی 1 و 2 
 اهداف

آشنایی با مفهوم خانواده و اعضای آن
تفاوت اعضای خانواده با خویشاوندان 

تقویت مهارت خودآگاهی 
 1- خانواده ی من 

خانواده اَت شامل چه کسانی است؟ عکس اعضای خانواده ات را بچسبان. 

موضوع 2: نگاره ی 3 و 4 
 اهداف                 

  آشنایی با قوانین راهنمایی و رانندگی و احترام به قوانین 
آشنایی با قوانین مدرسه و احترام به قوانین 

تقویت مهارت آگاهی اجتماعی 
 2-1. کاردستی

چراغ راهنمایی و رانندگی را با خمیر بازی درست کن و به کالس بیاور.
 2-2. کاردستی

پرچم  ایران را به صورت کاردستی درست کن و به کالس بیاور.
 2-3. آگاهی اجتماعی

آدرس منزلت را از مادر  یا پدر بپرس و سعی کن به خاطر بسپاری.
 2-4. کلمه بگو

پنج کلمه بگو که صدای اّول آن ها مثل صدای اّول آب باشد.
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موضوع 17: آموزش نشانه ها، درس 12
 اهداف

شناخت نشانه های )قــ ق( و )لـ ل( 
تقویت خواندن و نوشتن

تقویت توجه و تمرکز 
تقویت مهارت تفکر خالق ـ تقویت مهارت کار گروهی 

 17-1. تصویر پیدا کن. 
در مجله و روزنامه تصاویری پیدا کن که در نام آن ها نشانه های )ل( و )ق( به کار رفته باشد. آن تصاویر را بچسبان و 

نام  هر کدام را زیر تصویر بنویس.

 17-2. پاسخ بده.
همکاری  یعنی چه؟ 

چگونه می توانیم در کالس همکاری داشته باشیم؟

در خانه  ی شما چه کارهایی با همکاری اعضای خانواده انجام می شود؟ 
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موضوع  5: سالم، به من نگاه کن
 اهداف

تقویت مشاهده ـ استفاده از حس بینایی و روش های مراقبت از اندام حس بینایی
تقویت مهارت کار گروهی، تقویت مهارت همدلی، تقویت مهارت تفکر انتقادی

5-1. تحقیق کن.
 تحقیق کن در کدام یک از جانوران حس بینایی قوی تر از بقیه ی حواسشان است؟

5-2. پیدا کن.
در چه شغل هایی خوب دیدن خیلی مهم است؟ با کمک بزرگ ترها تصویری از آن شغل ها را در مجالت پیدا کن و بچسبان. 

5-3. پاسخ بده
افراد نابینا چگونه می توانند اشیاء را تشخیص دهند؟

5-4. نقاشی کن
برای  این که از چشمانمان محافظت کنیم باید چه کاری انجام دهیم؟ )نقاشی کن(


