به نام خدا
هوًٌَن اس ایٌکِ ایي فایل را داًلَد کزدیذ  .اهیذٍارم ضوا ٍ فزسًذتاى اس آى لذت ببزیذ ٍ لحظات خَضی را در کٌار ّن تجزبِ کٌیذ  .بزای
تْیِ ایي گًَِ فایلْا ٍقت ٍ سحوت سیادی صزف ضذُ پس :لطفاً بِ هَارد سیز تَجِ کٌیذ.
شما پس از خریذ می تًاویذ:

ّ ز تعذاد کپی اس ایي فایل داضتِ باضیذ .
 در خاًِ ٍ یا بزای داًص آهَساى در کالس استفادُ کٌیذ.
 لیٌک خزیذ صفحِ را با دٍستاى ٍ کساًی کِ اس ایي فایل استفادُ هی بزًذ بِ اضتزاک بگذاریذ.

شما ومی تًاویذ:

 ضوا ًوی تَاًیذ ایي فایل را بفزٍضیذ .یا بِ صَرت رایگاى بِ دیگزاى هٌتقل کٌیذ( .حق چاپ هحفٍظ )
توجه :ایي فایل ضاهل  10عذد هی باضذّ .ز عذد در یک ّفتِ آهَسش دادُ هی ضَد (بزًاهِ ی  3هاِّ) .بزای ّز کذام ّطت فعالیت ٍ
کاربزگ در آهادُ ضذُ است  .اگز در خاًِ چاپگز ًذاریذ دًبال جایی باضیذ کِ بِ قیوت هٌاسب ٍ داًطجَیی ایي فایل را بزای ضوا سیاُ ٍ
سفیذ چاپ کٌذ .السم ًیست توام فایل را یک بارُ پزیٌت کٌیذّ .ز ّفتِ کاربزگْای هزبَط بِ یک عذد را پزیٌت کٌیذ.

فعالیتهای ريزاوه (ومًوه تصايیر در صفحه آخر مًجًد است)
هر ريز قبل از شريع فعالیتهای مربًط به اعذاد ،شعر ي کتاب مًرد وظر را بخًاویذ.
ريز 1

ريز 2

ريز 3

ريز 4

ريز 5

ريز 6

مقدمه

هنر

ریاضی

مهارت ظریف

جمع بندی

مرور دفتر

صفحٍ 1

صفحٍ  2ي 3

صفحٍ  4ي 5

صفحٍ  6ي7

صفحٍ 8

یا کارت ديخت

مقدمه (صفحه ی ) 1


یک دفتر اعذاد برای کًدکتان آمادٌ کىیذ َ .ر کذام از کاربرگُا را بٍ کمک کًدک قیچی کردٌ ي درين دفتر بچسباویذ .



ضعر عذد َفتٍ را ريی دیًار بچسباویذ ي َر ريز با صذای بلىذ بخًاویذ .ایه صفحٍ را در دفتر اعذاد ویس می تًاویذ بچسباویذ .



وگاَی کلی بٍ کتاب اعذاد ي تصايیرش بیىذازیذ  .با خياوذن َر عذد ،تصايیر مربًط بٍ آن را با صذای بلىذ ي یکی یکی بطماریذ

هنر (صفحه ی  2و )3
صفحات هزبَطِ را پزیٌت کٌیذ .کَالص عذد را بساسیذ ٍ در دفتز بچسباًیذ کاربزگ دٍم ًیش بِ صَرتی کِ تَضیح دادُ ضذُ اًجام دّیذ.
ریاضی (صفحه ی  4و )5
صفحات هزبَطِ را پزیٌت کٌیذ .صفحِ ی اٍل دًبال کزدى عذد هزبَطِ است .صفحِ ی بعذی دستِ بٌذی اعذاد ٍ حزٍف هی باضذ.
مهارتهای ظریف (صفحه ی  6و )7
صفحات هزبَطِ را پزیٌت کٌیذ  .صفحِ ای کِ هزبَط بِ ًَضتي عذد هی باضذ را هی تَاًیذ درٍى کاٍر کاغذ قزار دّیذ ٍ با استفادُ اس
هاصیک ٍایت بَرد اس کَدک بخَاّیذ آى را بٌَیسذ یا ایٌکِ در دفتز بچسباًیذ ٍ کَدک با هاصیک عذد هزبَطِ را بٌَیسذ.
صفحِ ی بعذی هزبَط بِ رًگ آهیشی استّ .ز رًگ را با صذای بلٌذی بزای کَدک بخَاًیذ ٍ بخَاّیذ کِ رًگ آهیشی کٌذ.
جمع بندی (صفحه ی )8
ایي کاربزگ ّوشهاى چٌذ فعالیت را ضاهل هی ضَد  .کِ در ٍاقع هزٍری بز آهَختِ ّای کَدک هی باضذ ٍ اٍ قادر است توام هطالبی را کِ
ک گیزد .
در طَل ّفتِ یاد گزفتِ در ایٌجا بِ ار
توجه :ایي بزًاهِ فقط جْت ایذُ دادى بِ ضوا هزبیاى ٍ هادراى عشیش هی باضذ  .هی تَاًیذ بِ ّز رٍضی کِ دٍست داریذ ایي بزًاهِ را
تغییز دّیذ .السم ًیست توام ایي فعالیتْا را اًجام دّیذ فقط صفحاتی را کِ بِ ًظزتاى هفیذ ٍ هٌاسب هی رسٌذ پزیٌت ٍ اًجام دّیذ.
www.tahavamama.ir
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من عدد  5را می شناسم
ضعر را با صذای بلٌذ بخَاًیذ ،رًگ آهیسی کردُ ٍ در دفتر
بچسباًیذ .در قسوت پاییي

عذد پٌج را رًگ کردُ از

قسوت ًقطِ چیي با قیچی جذا کٌیذ ٍ در دفتر بچسباًیذ .
طَری کِ فقط قسوت باالی آى چسبیذُ باضذ ٍ در زیر آى
دستی را کِ رًگ کردُ ایذ بچسباًیذ.

ديیدم ي ديیدم

پىج تا ماَی ري دیدم

باسی کزدن تًی آب خًشحال ي واس ي شاداب

چسب
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من عدد  5را می شناسم
عذد  5را با قیچی جذا کردُ ٍ رٍی یک هقَای رًگی یا در
دفتر بچسباًیذ سپس ضکلْای سوت چپ را با کوک کَدک
برش دّیذ ٍ با چسب رٍی عذد بچسباًیذ ٍ آى را تسئیي
کٌیذ ٍ .دربارُ سوبل ّای هختلف آى عذد تَضیح دّیذ

کًالژ عذد 5

5

5
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من عدد  5را می شناسم
هاّی ّا را ًارًجی رًگ کٌیذ ٍ سپس پٌج تا هاّی در کادر
بچسباًیذ .تکِ ّای اضافی را دٍر بریسیذ.
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من عدد  5را می شناسم
توام عذدّای پٌج را رًگ کٌیذ .یا ایٌکِ با هاشیک عذد پٌج
را دًبال کٌیذ تا بِ پایاى برسیذ.

عذد  5را دوبال که!

پایان
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من عدد  5را می شناسم
دستِ بٌذی کي
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من عدد  5را می شناسم
عذد  5را بٌَیس

پنج

5 5 5
پنج

5 5 5
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من عدد  5را می شناسم
ایي برگ را پریٌت کردُ ٍ بِ ّوراُ هذاد رًگی ،پاستل ،هذاد
ضوعی یا هاشیک در اختیار کَدک قرار دّیذ ّ .ر کذام از رًگ
ّا را با صذای بلٌذ برای کَدک بخَاًیذ ٍ از اٍ بخَاّیذ کِ
هذاد رًگی هٌاسب را بِ ضوا ًطاى دّذ ٍ عذد را با آى رًگ
آهیسی کٌذ.

آشىایی با روگهای

www.tahavamama.ir
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آبی

سبس

زرد

صًرتی

بىفص

قًٌُ ای
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سفیذ
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من عدد  5را می شناسم
هرٍری بر آهَختِ ّا

بىًیس
 5تا ستارٌ بچسبان

عدد  5را پیدا که

5

8
3
1

5
9

5

5
2

5

با روگ اوگشتی  5اثز اوگشت بگذار

 5تا ستارٌ روگ که
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من عدد  5را می شناسم
کارت دٍخت :رٍی یک هقَای ضخین عذد  5را بکطیذ
ٍ دٍر تا دٍر آى را بِ فاصلِ ی دٍ ساًتی پاًچ یا با
هیخ بسرگ سَراخ کردُ ٍ یک ًخ کاهَا یا بٌذ کفص بِ
کَدک بذّیذ ٍ از اٍ بخَاّیذ بِ ّر رٍضی دٍست
دارد عول کٌذ ً .تیجِ کار هْن ًیست فرآیٌذ هْن
است .ضایذ کَدک تٌْا ًخ را از یک یا دٍ سَراخ عبَر
دّذ.
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تصايیزی بیشتز (مزبًط بٍ َفتٍ ی عدد )5

ريس ايل :مقدمٍ ي شعز

ريس ديمَ :ىز

ريس سًم :ریاضی

ريس چُارم :دست يرسی

ريس چُارم :جمع بىدی

ريس پىجم :مزيری بز فعالیتُای اوجام شدٌ
مزير
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