
  1تابستانه ی 

 

 سالم بر گل پسر های نازنین 

 

 را با هم شروع کنیم : 1نرژی و شاداب برنامه های تابستانه ی با ا

 داستان این خواندن با.  بخوان بار چند را دانه ی خوش شانس داستان - 1
 . بده توضیح دفترت در ؟ افتی می اول کالس درسهای از یک کدام یاد به

یاد گرفتی ؟ هر چند تا کلمه ی  کلمه ی جدید  در این داستان چند - 2
 جدیدی که از داستان یادگرفتی را در دفتر تابستانه بنویس .

 جدول و شکل نوشتی که هایی کلمه تعداد برای چند کلمه نوشتی ؟ - 3
 . بکش تایی ده یکی

 سپس.  بنویس را ها عدد و ده تا ده تا جلو برو از عدد به دست آمده - 4
 نوشتی شکل و جدول بکش . که عددهایی از تا 3 برای

  

بر روی تصویر زیر کلیک کن و طرز درست کردن اریگامی جوجه را  - 5

سانتی  15کاغذ رنگی های مرّبع شکل  از استفاده با سپس و  نگاه کن 

 دفتر  در جوجه ای را که از همه زیباتر بود ک جوجه ی زیبا بساز . وی متری
 . بچسبان ات تابستانه
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 را انجام بده. 21تا  7از کتاب فصل میوه چینی از صفحه ی  - 6

 جدول ات تابستانه دفتر  آخر های صفحه در نوشتن امال را فراموش نکن.- 7

 . کن یادداشت را  ه در طول تابستان می خوانینام هر کتابی ک  و  بکش

  

 

 برایم خودت اسم با  جواب این معما را در قسمت ) ارسال نظرات ( -8

 :بنویس



 ت که در زمین چهار تا و در آسمان فقط یکی است ؟آن چیس

تا روز پنج شنبه هر هفته مهلت داری تا فعالیت ها را انجام دهی و تصویر  
 فعالیت های داخل دفترت را در شاد برای آموزگارت بفرستی.

اولیای گرامی در قسمت ارسال نظرات می توانید ما را در ارائه ی بهتر 
 ی کنید .فعالیت های تابستان یار

 منتظر نظرات ارزشمند شما هم هستیم .

  

 2تیر ( با تابستانه ی 5قرار ما با گل پسرای عزیز شنبه ی هفته ی آینده ) -
 


