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پاهای این جانوران را پیدا کن و در جای مناسب بچسبان.) از صفحه ضمائم(

انجام بده:
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جانورانی که پا ندارند را قرمز و جانورانی که بال دارند را آبی کن.

- جانورانی که نوک دارند را عالمت بزن.

انجام بده:
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نقطه چین ها را کامل کن.

پاهای آن را قهوه ای کن.

بال  آن را قرمز کن.

دم آن را نارنجی کن.

بقّیه ی قسمت های بدن آن را به دلخواه رنگ کن.

نام این جانور را بگو.

انجام بده:
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کدام یک از جانوران زیر:

چهار تا پا دارد؟ دایره آن را آبی کن.

دو تا پا دارد؟ دایره ی آن را سبز کن.

بال دارد؟ دایره ی آن را قرمز کن.

دم دارد؟ دایره ی آن را زرد کن.

انجام بده:

دایره های رنگی کدام جانور بیشتر است؟ نام ببر.
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به این تصویرها نگاه کنید.

بدن کدام یک از جانوران نرم است؟

بدن کدام یک از جانوران سخت است؟

ببین و بگو:

بدن بعضی از جانوران نرم و بعضی دیگر سخت است.
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بدن کدام یک از جانوران زیر نرم است؟ عالمت بزن.

- برای این گربه یک دم بلند بکش.

- برای این سگ یک دم کوتاه بکش.

انجام بده:

فرزند خود را به دیدن فیلم های مستند در مورد جانوران تشویق کنید و 
درباره ی آن ها گفت وگو کنید.

با والدین:
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در تصویر های زیر بدن هریک از جانوران دارای چه اعضایی است؟ آن را عالمت بزن.

فکر کن:

نوکبالپــا ُدم
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جانوران در جاهای مختلف زندگی می کنند.

- در مورد محّل زندگی این جانوران با هم گفت وگو کنید.

ببین و بگو:
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- این فعالّیت را در کالس انجام دهید.

به جانورانی که در کنار انسان زندگی می کنند، جانوران اهلی می گویند.

به جانورانی که در جنگل زندگی می کنند، جانوران وحشی می گویند.
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تصویر هر جانور را به محل زندگی خود وصل کن.

انجام بده:
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درهر یک از مکان های زیر کدام یک ازجانوران را می بینی؟ عالمت بزن.

فکر کن:

در جنگلدر روستادر شهر
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دنیای گیاهان:
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بازی:

این بازی را در کالس انجام دهید.

- با چسباندن برگ و میوه درخت ها را کامل کنید.
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ببین و بگو:

گیاهان از چه قسمت هایی تشکیل شده اند؟

چند نوع گیاه را به کالس بیاورید و در مورد قسمت های مختلف آن گفت وگو کنید.
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ببین و بگو:

گیاهان برگ دارند.

شکل برگ ها با هم فرق می کنند.
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ببین و بگو:

گیاهان ساقه دارند.

ساقه ی گیاهان با هم فرق دارد.
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ریشه ی گیاهان با هم فرق دارد.

ببین و بگو:

گیاهان ریشه دارند.
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ببین و بگو:

بعضی ازگیاهان گل دارند.

گل های گیاهان با هم فرق دارد.
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میوه ی گیاهان با هم فرق دارد.

ببین و بگو:

بعضی از گیاهان میوه دارند.
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ببین و بگو:

قسمت های مختلف این گیاه را نام ببر.
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انجام بده:

 این گل زیبا را سارا درست کرده است.

- تو هم مانند او با چسباندن تصویر در جای خالی یک گل بساز.)از صفحه ضمائم(



72

انجام بده:

دایره ها  را رنگ بزن.

دایره ی گیاهانی که گل دارد را قرمز کن. 

 دایره ی گیاهانی که میوه دارند را زرد کن.
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انجام بده:

هر برگ را به شاخه ی خود وصل کن.

- ساقه های این گیاهان را رنگ کن . 



74

انجام بده:

نقطه چین ها را کامل کن.

برگ ها را سبز کن.

ساقه ی آن را قهوه ای کن.

میوه ی آن را قرمز کن.

- حاال یک درخت میوه کشیدی.
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فکر کن:

در هر تصویر کدام قسمت از گیاه را می بینی؟ عالمت بزن.
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بّچه ها را تشویق کنید تا از گیاهان به خوبی مراقبت کنند.

با والدین:

انجام بده:

یک نّقاشی در مورد گیاهان بکش.
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 علوم
 زمین

فصل دوم:
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روز و شب:
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بازی:

این بازی را در کالس انجام دهید.

با دیدن تصویر خورشید ، ماه و ستاره کارهایی را که در روز انجام می دهید را به نمایش بگذارید.
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ببین و بگو:

چه چیزی در روز همه جا را روشن می کند؟

- به تصویر روز نگاه کنید، چه چیزهایی می بینید؟

- به تصویر شب نگاه کنید، چه چیزهایی می بینید؟

خورشید در روز همه جا را روشن می کند.
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انجام بده:

هر تصویر را با چسباندن خورشید، ماه و ستاره کامل کن.) از صفحه ضمائم(
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ببین و بگو:

در روز چه کارهایی انجام می دهیم؟
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ببین و بگو:

در شب چه کارهایی انجام می دهیم؟



84

ببین و بگو:

داستان تصویرهای زیر را تعریف کنید.

بّچه ها را تشویق کنید تا کارهای خود را در زمان مناسب انجام دهند.

با والدین:
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انجام بده:

کدام یک از وسایل زیررا در شب بیشتر استفاده  می کنیم؟ آن را نشان بده.
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فکر کن:

کدام تصویر مربوط به روز و کدام مربوط به شب است؟ عالمت بزن.
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ضمائم 1

مربوط به صفحه 23 جلد2
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مربوط به صفحه 51 جلد2

ضمائم 2
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ضمائم 3

مربوط به صفحه 71 جلد2
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ضمائم 4

مربوط به صفحه 81 جلد2
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