تقویم پاییز سال 59

59 /30/30

شروع سال تحصیلی  ، 59 -59جشن افتتاحیه ( استقبال از شکوفه ها  ،معرفی کودکان و مربیان و کارکنان با بازی شاد و
جذاب  ،پذیرایی با شکالت و شیرینی و پاپ کرون )

59/30/39

روز خانواده  ،انجام واحدکار مرتبط  ،بحث و گفتگو در کالس راجع به احترام به خانواده

59/30/03

روز جهانی سالمندان  ،انجام واحدکار

59/30/01

شروع دهه محرم  ،آموزش سالم های زیارت عاشورا  ،زدن سیاهی در کالس  ،آموزش مداحی های مخصوص این ماه

59/30/00

جشنی به مناسبت روز جهانی کودک  ،پذیرایی نوگالن  ،کشیدن نقاشی گروهی روی برگه های رول

59/30/13

تاسوعای حسینی  ،دادن کتابچه به کودکان جهت کشیدن نقاشی مراسم هایی که در این ایام دیده اند .

59/30/10

عاشورای حسینی  ،آماده کردن ایستگاه صلواتی و گرفتن نذری نونهاالن از این ایستگاه  ،انجام دادن واحد کار  ،کالژ محرم ،
سینه زنی

59/30/10

روز جهانی استاندارد  ،کاردستی و کالژ آرم استاندارد  ،جمع آوری آرم استاندارد توسط نونهاالن از مواد غذایی و ...

59/30/12

روز نابینایان  ،انجام واحدکار  ،آشنایی نوگالن با خط بریل و کتاب مخصوص نابینایان

59/0/19

روز جهانی غذای سالم  ،برای تقویت خالقیت در نوگالن  ،با دیدن چند اسالید میوه کنار هم در ظرف اشکال جالبی درست
کردند .

59/30/00

روز دانش آموز  ،آشنایی با شهید حسین فهمیده  ،واحدکار و شعر  ،اریگامی مداد  ،آموزش راهپیمایی و شعار

59/30/00

شهادت امام حسن مجتبی (ع) ،انجام واحد کار و قصه گویی توسط مربی راجع به زندگانی آن حضرت

59/30/12

روز کتاب و کتاب خوانی  ،درست کردن و کشیدن نقاشی در مورد داستانی که مربی گفته است .

59/0/03

اربعین حسینی  ،اجرای نمایش آئینی و نمایش بسم اهلل الرحمن الرحیم با مفهـوم کـی از همه مهـربونتره  ،درست کردن
شمعهایی بصورت اریگامی و واحدکار  ،سینه زنی نوگالن

59/35/30

رحلت حضرت رسول اکرم (ص)  ،شهادت حضرت امام حسن مجتبی (ع)  ،اجرای سرود و قصه گویی و انجام دادن واحد کار
و قصه های پندآموز ویژه ی پیامبر (ص) و امام حسن مجتبی (ع)  ،نذری دادن و سینه زنی

59/35/03

شهادت امام رضا (ع)  ،انجام نقاشی گروهی از تصویر حرم آن حضرت  ،معرفی این امام بزرگوار

59/35/11

والدت حضرت رسول اکرم (ص) و آغاز هفته وحدت  ،واحدکار مرتبط  ،قصه گویی و سرود  ،درست کردن کاردستی المپهایی
برای تزئین و جشن بزرگ والدت  ،آموزش صلوات

59/35/03

جشن شب یلدا  ،سرود جشن  ،انجام واحدکار  ،دعوت از گروه فرهنگی و هنری برای اجرای مراسم و پذیرایی از نوگالن ،
کالژ و کاردستی مرتبط و دعوت از گروه عکاسی برای گرفتن عکس آتلیه ای
پایان نیمه آبان ماه  :شروع آموزش نماز و وضو برای نوگالن
پایان نیمه آذر ماه

 :شروع آموزش حفظ یکی از سوره های قرآنی جزء سی  ،به زبان انگلیسی و عربی

