تقویم مهد میالد کوثر
روز
 1مهر ماه
 7مهر ماه
 3مهر ماه

 19مهر ماه
 11مهر ماه
 11مهر ماه
 17مهر ماه
 13مهر ماه
 91مهر ماه
 99مهر ماه
 99مهر ماه
 92مهر ماه
 93مهر ماه
 1آبان ماه
 8آبان ماه

شرح برنامه
افتتاحییه سال تحصیلی  ( 39-39استقبال از شکوفه ها  ،معرفی کودکان و
مربیان و کارکنان با بازی شاد و جذاب  ،پذیرایی با شکالت و شیرینی
روز آتش نشانی  ،آشنایی و معرفی آتش نشان  ،اعالم خطرات ناشی از آتش
سوزی و ایمنی
دحو االرض  ،ساخت ماکت کره زمین و خانه خدا  ،اجرا نمادین گردش دور خانه
خدا
خواندن سرود دسته جمعی کره زمین
نیروی انتظامی  ،آشنایی با قوانین و مقررات راهنمایی  ،بازی با پارچه خیابان و
اسباب بازی  ،ماشین و تمرین رنگهای چراغ راهنمایی و ایمنی در خیابان
(عکس مربوطه آموزش روی پارچه )
شهادت امام محمدتقی  ،قصه پندآموز ویژه ائمه معصومین
روزجهانی کودک  ،قصه پندآموز کودکان  ،پذیرایی با شیرینی و شکالت  ،دادن
بادکنک به کودکان ،نقاشی دسته جمعی کودکان روی رول و نصب در محیط
کالس
روز پست  ،قصه گویی ویژه پست و پستچی
مهر سالروز ازدواج حضرت زهرا و علی  ،درست کردن کاردستی
شهادت امام محمد باقر (معرفی این امام عزیز به شکوفه ها )
روز استاندارد ( معرفی و آشنایی با روز استاندارد  ،جمع آوری عالمت استاندارد از
روی خوراکی ها توسط کودکان و درست کردن کاردستی  ،نقاشی واحد کار)
روز عرفه ( آشنایی و معرفی اعیاد مذهبی )
مهر روز عید قربان ( درست کردن کاردستی عید قربان  ،نقاشی واحدکار )
والدت حضرت علی النقی
عید غدیر( نمایشنامه جذاب عروسکی و معرفی این عید بزرگ والیت  ،پذیرایی
بوسیله کودکان سید  ،کاردستی و سرود عید غدیر )
اجرای نمایشنامه با عنوان (مباهله )  ،بزرگداشت خانواده  ،اجرای سرود دسته
جمعی خانواده

 12آبان ماه
 99آبان ماه
 99آبان ماه
 91آبان ماه

 93آذر ماه

1دی ماه
 13دی ماه

شروع ایام محرم  ،مشکی پوش کردن محیط آموزشگاه  ،درست کردن خیمه و
ایستگاه صلواتی جهت
گرفتن نذری بچه ها از این ایستگاه
تاسوعا حسینی
عاشورای حسینی ( دسته و سینه زنی و زنجیر زنی کودکان که پیراهن مشکی
برتن داشتند ،خواندن
نوحه دسته جمعی  ،ایستگاه صلواتی شیر و کیک و شکوفه هابه صرف ناهار
نذری ساالر شهیدان دعوت بودند.
شهادت امام سجاد علیه السالم
اجرای برنامه شب یلدا گذاشتن کرسی و تزیین هندوانه و کدو و وتزیین
سالن مهد اجرای نقش ننه سرما توسط یکی از مربیان و گفتن نکته تربیتی
(صورت داستان چوپان دروغگو ) توسط ننه سرما و خواندن سرود زمستان
توسط بچه ها و پذیرایی از شکوفه ها با آجیل کیک و شکالت میوه و
گرفتن فیلم و عکس از شکوفه ها
مراسم عزاداری اربعین ساالر شهیدان با خواندن سرود توسط شکوفه ها و
دادن نذری
مراسم عزاداری رحلت پیامبر اکرم (ص) و خواندن سرود محمد امین توسط
بچه ها و دادن شله زرد نذری به شکوفه ها

مدیریت مهد قرآنی و پیش دبستانی میالد کوثر

