


2

  1 نازنینم نام هر شکل را با صدای بلند بگو. بعد شکل هایی که صدای )لـ ل( در آن ها می شنوی 
را رنگ کن.
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2 گلم، شکل های پنهان شده را در تصویر پیدا کن و رنگ بزن.
 

3 عزیزم تو هم مثل نوید و نیکا کارهای زیر را انجام بده.

به دست راستت نگاه کن.
به پای چپت نگاه کن.

با دست راست روی پای چپ بزن. 
با دست چپ روی دست راست بزن.

انگشت های هر دو پایت را چند بار روی  
زمین فشار بده.

دست راست تو چند تا انگشت دارد؟   
پای چپ تو چند تا انگشت دارد؟

با کمک بزرگ  ترها تعداد انگشت های دست ها و پاهایت را بشمار و بگو.
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 4 فرزند باهوشم در هر قسمت دور دسته ای که بیش تر است خط بسته بکش.
 

5 به شکل های هر ردیف نگاه کن و شکل هایی که مانند نقطه چین است را پیدا کن و آن ها را 
رنگ کن.
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6 نقطه چین ها را کامل کن و با توجه به تعداد گل های پایین درخت باالی هر درخت سیب 
بکش. سپس هر کدام از درخت ها را که دوست داری رنگ کن.

 

7 نازنینم از روی اعداد بنویس و بلند بخوان.

 

1  ـ  1  ـ  1   2  ـ  2  ـ  2   3  ـ  3  ـ  3  

4  ـ  4  ـ  4   5  ـ  5  ـ  5   6  ـ  6  ـ  6  

7  ـ  7  ـ  7   8  ـ  8  ـ  8   9  ـ  9  ـ  9  
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8 نیکا می خواهد مسواک بزند او را راهنمایی کن تا تصویر مناسب را انتخاب کند. دور تصویر 
مناسب خط بکش.

9 دلبندم مانند نوید و نیکا ورزش های زیر را انجام بده تا بدنی سالم و شاداب داشته باشی. 

* روی زمین دراز بکش و پاهایت را باال نگه دار و تا 5 بشمار این فعالیت را سه بار انجام بده.

* حاال بایست یک بار دست راست و یک بار با دست چپ در هوا دایره بکش. این فعالیت را 
سه بار انجام بده.

* حاال فکر کن که داری طناب بازی می کنی چند بار هم این فعالیت را انجام بده.
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 10 با چه عضوی از بدن صداها را می شنوی ؟
* حاال خوب گوش بده و صداهایی را که می شنوی بلند بگو.

* آیا می توانی صدای حیوانات زیر را در بیاوری؟        

از  یکی  و  کنید  کمک  آن ها  به  هم  شما  کنند  بازی  فامیل  اسم  می خواهند  نیکا  و  نوید   11
بزرگ ترهای مهربان جواب ها را برای شما بنویسد.

 اسم دختر که با )پ( شروع شود.       

 اسم حیوان که با حرف )ش( شروع می شود.        

 اسم دو تا وسیله که با حرف )م( شروع شود.           

12 مانند نمونه ادامه بده.

+ - × + -
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13 عزیزم مانند نمونه با دقت نقطه ها را به هم وصل کن.

14 فرزندم در هر قسمت تعداد کدام دسته مثل بقیه نیست؟ رنگ بزن.


