
بسم هللا الرحمن الرحیم 

تقدیم می کند



کارگاه آموزشی درس ریاضی 

جلســه اول

حسینی امامی: ارائه دهنده



(1)وَ الْعَصْرِ 
(2)خُسْرٍ إِنَّ الْإِنْسانَ لَفي

إِالَّ الَّذينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا 
حَقِّ الصَّالِحاتِ وَ تَواصَوْا بِالْ

(3)وَ تَواصَوْا بِالصَّبْرِ 



من کی هستم؟•



خواندمگرافیک 
دانشگاهبعد از 

وارد بازار کار شدم



چمرانی شدم92از سال 

مسئول تیم هنری



تسهیلگر کودکان 
سال7زیر



مربی پیش دبستانی



معلم کالس اول



و 
معلم کالس دوم



آموزشیاهداف•
(درسیکتاببرمبتنی)دانشینکات•
(هپروژ بازی،)مستقیمغیرآموزشهایایده•
ارحضکهپروژهیابازی)کارگاهیفعالیت•

(دهندانجام
تکلیف•
بچهمعمولایراداتواحتمالیهایچالش•

آموزشدرها
پاسخوپرسشوگفتگو•



آموزشیاهداف

تکلیف

چالش های 
احتمالی

روند
...ارائه ی کتاب 



:  هیوالی عدد خور
عدد دورقمی
عدد سه رقمی



لعنوان فص
4و2و 1

شمارش چند تا چندتا

یدسته های ده تایی و یکی و صدتای

یر دسته بندی و بردن عدد به ز
جدول ارزش مکانی

ور مح, جمع و تفریق به کمک ابزار
و رسم شکل

اهداف 
فرعی

واحد پول و سکه



بشمار سه

5



شمارش
اعداد

خوب دیدن و : قدم اول
شمردن درست 

قرار لگو میل های کالس و : طرح مساله. 1
. نیمبشماریم و برای ساخت و ساز استفاده ک

گو اول باید بدونیم که از هر رنگی چه تعداد ل
.داریم

نگ و بعد از شمارش کمترین و بیشترین ر. 2
.مشخص می کنیم

ز در آخر بچه ها  براساس تعداد مشخصی ا. 3
)  .رنگ های  سازه ی مورد نظرشان  را ساختند

تا 9. تا لگو قرمز4مثال یک شکل بسازید که 
(لگوی سبز

روند آموزشی



ساخت عدد 
دورقمی

کی آشنایی با مفهوم ی: گام دوم
و ده تایی

طرح 
مساله

بازی و 
پروژه

حل 
تمرین

قرار است به حیاط برویم و چوب های کوچک و برگ
فقط . های یک شکل پیدا کنیم و به کالس برگردیم

تا بیشتر 9باید حواسمان باشد که تعداد برگ ها از 
.نشود

درک مفهوم دسته های  یکی و ده تایی

هر کدام از بچه ها شاخ و برگی را که پیدا کرده 
تا 10تا 10شاخه ها را . بودند دسته بندی کردند

و در . تایی چیدند9بندی کردند و برگ ها را هم 
آخر عدد شاخه و برگی که پیدا کرده بودند را 

.محاسبه کردند

روند آموزشی



یکی که ساخته مرحله ی بعدی برای تثبیت نوشتن عبارت جمع بود که باید با کمک دسته های ده تایی و
.بودندد جواب را محاسبه می کردند



ساخت عدد 
دورقمی

مهارت ساخت عدد : سومگام 
دورقمی

طرح 
مساله

بازی و 
پروژه

حل 
تمرین

د هیوالی عددخور خیلی گرسنه است و با خوردن عد
های کوچک سیر نشده است شما باید به او کمک

.کنید و برای او غذا درست کنید تا بخورد

ساخت عدد دورقمی

آنها بعد از رنگ کردن هیوالها و آشنا شدن با اسامی
ارش هیوالی یکی و هیوالی ده تایی به به آنها سف) 

عدد می دهیم و از بچها میخواهیم عدد را به حروف 
.بنویسند و با هیوال آن را بسازند

تثبیت آموزش



:نمونه بازی  درسی هایی که برای تثبیت درس استفاده می شدند





جمع و تفریق با کمک محور







جمع و 
تفریق

دوم آشنایی با جمع و گام 
(فرایندی) تفریق دورقمی 

طرح 
مساله

بازی و 
پروژه

حل 
تمرین

که برای بچه ها 75داستان شهر اعداد و آقای 
باشه چه عددی بود75تعریف کرد که قبل از اینکه 

وارد یک آسانسوری شده که اول عدد های بزرگتر
بک تر یعنی ده تایی ها میرفتند پایین بعد عددهای س

یعنی یکی ها

درک مفهوم جمع دورقمی به روش آسانسوری 

از برای تمرین عددهای مختلف و به بچه ها دادیم و
.ندآنها خواستیم به روش آسانسوری محاسبه کن

روند آموزشی

داستان 
شهراعداد



:جمع و تفریق آسانسوری
قانون شهر اعداد اینکه هر عددی بیاد تو 

آسانسور اول عدد بزرگ ترها با هم حساب 
ده ) نمی شوند بعد می تونند برن طبقه پایی

(تایی ها
د که بای( یکی) بعد نوبت عدد کوچک ترها

ا هم پشت سرهم برند طبقه پایین و اونجا ب
.حساب شوند

جمع و تفریق
آسانسوری



590بزرگتری به اسم صدگان



اعداد سه 
رقمی

معرفی عدد سه : قدم اول
رقمی

ساخت دستگاه عدد شمار : مسالهطرح . 1

استفاده از پروژه ساخت و ساز بدلیل . 2
.جذابیتی که برای بچه ها دارد

شمارش مهره ها و ساخت عدد سه رقمی با . 3
.دستگاهی که ساختند

روند آموزشی



ساخت عدد 
سه رقمی

شناخت جایگاه اعداد: گام دوم
سه رقمی

طرح 
مساله

بازی و 
پروژه

حل 
تمرین

ساخت دستگاه عدد با لگوهای بزرگ
داشتیمبرای بازی های انتخابی نیاز به بلیط مخصوص

ا هر کسی برای خودش یک دستگاه عدد ساخت ت
.بتواند جواب سواالت را بدهد

درک جایگاه صدتایی

ا سفارش عدد در مدل های مختلف و ساخت آن ب
دسته ده 3دسته صدتایی و 2د ستگاه لگویی مثال 

یکی9تایی و 

روند آموزشی



ساخت عدد 
سه رقمی

مهارت ساخت عدد : سومگام 
سه رقمی

طرح 
مساله

بازی و 
پروژه

حل 
تمرین

عدد های سه رقمی , با استفاده از کارت اعداد
سفارش داده می شد و هر دو نفر با هم یک گروه 

.بودند 

ساخت عدد سه رقمی

ش بازی در مراحل  باالتر به صورت حروف و عدد پی
فر یک نفر عدد را به حروف می نوشت و ن. می رفت

.بعد باید آن را می ساخت

تثبیت آموزش



معرفی سکه
و پول

معرفی سکه : قدم اول

واساخت سکه با کارتن و مق: مسالهطرح . 1

ابیدرست کردن سکه برای بازی های انتخ. 2

شمارش سکه ها و بیان عدد مناسب. 3

روند آموزشی



تمرین هایی برای تثبیت سکه 
خواندن و محاسبه ارزش سکه ها از روی -1

تصاویر 
سفارش ساخت عدد با سکه ها-2
زی استفاده از سکه ها به عنوان بلیط با-3

انتخابی



جمع و تفریق
سه رقمی

مهارت حل جمع سه : سومگام 
رقمی

طرح 
مساله

بازی و 
پروژه

حل 
تمرین

ادخترهازجشنبرگزاریبراسواالتیقالبدر
وسایلوهامیوه,هاشیرینتعدادتاخواستیم

.کنندمحاسبهراجشن

فرستادن نامهه از طهرف ملکهه و کمهک خواسهتن
برای برگزاری جشن از دختران کالس دومی

اینکهازبعد:ملکهروشبهرقمیسهجمعحل
ارجوابمتفاوتهایروشبهمختلفهایگروه

وازآنهاشدمعرفیملکهروش.آوردندبدست
.کنندحلملکهروشبهتاشدخوسته

روند آموزشی

نامه ای از
طرف ملکه



اول .1•
اول را عدد : کنیماز صد تایی شروع می •

نویسیممی 
یمکنعدد دوم جمع می "صد تایی"بعد با •
عدد دوم جمع "ده تایی"جواب را با . 2•

کنیممی 
دوم جمع می عدد "یکی "جواب را با . 3•

کنیم

حل جمع سه 
رقمی

قانون های روش : سومگام 
ملکه 

طرح 
مساله

تثبیت آموزش



یت حل تمرین های کتاب برای تثب•
جمع و تفریق سه رقمی



جدول ارزش 
مکانی

ش آشنایی با جمع به رو: اولگام 
گلنار

طرح 
مساله

بازی و 
پروژه

حل 
تمرین

زش دیدن فیلم آموزشی گلنار و آشنایی با جدول ار
مکانی

گلنار برای کمک کردن به مادرش و شمارش
.دکمه ها با یک روش جدید آشنا می شود

حل جمع های مختلف به روش گلنار

روند آموزشی

ماجراهای گلنار 



قانون اول همیشه ازسمت راست شروع •
. می کنیم

قانون دوم عدد ها رو ببریم تو خونه •
(جدول) شون

قانون سوم در هر کدام از خانه ها فقط •
.یک عدد می تواند باشد

قانون چهارم عدد دوم را به همسایه بغلی•
قرض می دهیم و هر کجا نیاز بود هم از 

همسایه بغلی قرض می گیریم

جدول ارزش
مکانی

مرور قانون های : دومگام 
روش ملکه 

طرح 
مساله

تثبیت آموزش



درست فهمیدن مساله: اولگام حل مساله

طرح 
مساله

بازی و 
پروژه

حل 
تمرین

یت آقای دیدن فیلم آموزشی گلنار و آشنایی با شخص
سوال و آقای اطالعات اولیه

ن گلنار زمان حل کردن مساله متوجه ی شنید
صدای عددهای مساله می شود که با او صحبت

.می کند

حل مساله با کمک اطالعات اولیه

روند آموزشی



حل مساله های مختلف در قالب چند مرحله ای•
برای درک بهتر موضوع

خوب خواندن مساله •
نوشتن اعداد مساله•
بررسییی درخواسییت و سییوالی کییه مسییاله از مییا •

دارد؟
انتخاب راه حل مناسب•
مرور و ارزیابی مساله•



عددهای 
ماندگار



خمیربازی در قالب ساخت اعداد•

.زی هاحل کردن جمع و تفریق برای انتخاب با. بلیط بازی های انتخابی

ساخت عدد سه رقمی با ماشین عدد برای ورود به بازی های انتخابی

بازی هُب برای تقویت شمارش چندتایی

بازی حدس عدد؛ یک نفر یک عددی را در ذهنش انتخاب میکرد و نفر
.بعدی باید با پرسیدن سوال آن را حدس میزد

شمارش ابزار و وسایل پروژه در قالب مسئولیت های کالس
تلف کشیدن دو ردست و نوشتن جمع و تفریف های مخ) بازی دست و عدد

.داخل دست

:بازی های هیجانی
تاس و عدد

ده دوعدد تاس بزرگ و صفحات نمدی که اعداد مختلف روی آن نوشته ش
فر دو نفر مسئول انداختن تاس می شدند و  با انداختن تاس ها ن. بود

ع شرکت کننده باید عدد روی هر تاس را با صدای بلند میخواند و جم
.میکرد و روی خانه ی جواب می پرید

فعالیت های
مرتبط با 

جمع . عدد 
و تفریق



تا 1بچه ها روی زمین با گچ اعداد را از : لی لی بازی اعداد
.می نوشتند و لی لی انجام می دادند20تا 10یا 10

ا روی زمین با گچ اعداد دو رقمی ی: بازی پریدن روی اعداد
سه رقمی مختلف نوشته می شد بچه ها دور دایره ها می

د روی چرخیدند یک عدد گفته می شد و همه باید می پریدن
.آن خانه

روی زمین با گچ مراحل مختلف بازی را می : شهربازی
ازی نوشتیم و از بچه ها می خواستیم از قسمت شروع وارد ب

ثال م. و هر خانه را بخوانند و فعالیت آن را انجام دهند.شوند
خانه به جلو برو و دستور های 5چند می شود یا 12+34

.مختلف



پروژه ها



پروژه        
خیاطی

دوخت
پاکت نامه کالس

:مناسبتی
گردنبند گل



پروژه های 
مناسبتی

بت دوخت گردنبند گل به مناس1.
شهادت حضرت زهرا

:مباحث مرتبط با ریاضی

مهره هاشمارش 1.

دسته بندی بر اساس رنگ یا اندازه2.

ی فکر کردن درباره الگو و ساخت الگو3.
مد نظر

روند آموزشی پروژه 



شمارش مهرها و انتخاب الگو
شمارش اصلی ترین و مهم ترین توانایی در یادگیری ریاضی است1.

شمارش مهرها برای دوخت گردنبند کمک می کند تا بچه ها در راستای
.پروژه شمردن را تمرین کنند

د تا بچه انتخاب یک الگوی مشخص برای ریسه ی گردنبند کمک می کن
مارش ها با روند انتخاب الگو و تکرار آن آشنا شوند و بتوانند برای ش

مثال دوتا زرد سه تا آبی . چند تا چند تا آماده شوند

روند آموزشی پروژه 



دوخت پاکت نامه کالس  1.پروژه 

:مباحث مرتبط با ریاضی

آشنایی با شکل اعداد1.

صحیح نوشتن عدد2.

شمارش اعداد3.

روند آموزشی پروژه 



امه دوخت شماره ی عددی که در کالس دارند، محاسبه نصب پاکت ن
و شمردن جای پاکت و نصب آن در کالس

روند آموزشی پروژه 



پروژه 
آشپزی

پخت نذری
شله زرد

پخت پیتزا

درست کردن
مربای سیب



پخت مربای 

:مباحث مرتبط با ریاضی

شمردن مواد اولیه1.

شمارش سیب ها2.

محاسبه تعداد  سفارش دهنده ها3.

محاسبه ی میزان مربای مصرف شده4.

پروژه آشپزی

طرح 
مساله

نه درست کردن مربا برای وعده صبحا
کالس،



مه به ه. هر دو نفر با هم یک ظرف یا شیشه برای درست کردن مربا داشتند
عدد سیب پرکنند پس هر نفرباید چند 100گفته شد که داخل ظرف ها را با 

سیب داخل ظرف بریزد؟هر سیب را می توان به چه تعدادی خرد کرد؟

داخل .تگه از سیب ها را برای صبحانه خورده است15حاال فکر کنید فاطمه 
شیشه چند تکه سیب باقی مانده است؟

:یمو میزان مصرف مرباها را مینویس. کنار ظرف شیشه یک کاغذ بچسبانیم
هر نفر که از مربا خورد تعداد تکه های سیب را می نویسد

در از سیب نفر بعدی که می خواهد مربا بردارد باید محاسبه کند که نفر قبل چق
.ها راخورده است و چقدر باقی مانده و روی کاغذ بنویسد



پخت پیتزا 

:مباحث مرتبط با ریاضی

شمردن مواد اولیه1.

شمارش پیمانه ها 2.

محاسبه تعداد 3.
سفارش دهنده ها

پروژه آشپزی

:روند آموزشی پروژه
شمردن مواد اولیه

...انتخاب الگو برای چیدن قارچ ها و فلفل دلمه ای و
نید قسمت تقسیم کنید، قارچ ها را برش بز4مثال خمیر را به 

ها تکه قارچ داشته باشید فلفل دلمه ای8تکه یا 4طوری که 
م چند را هم به همین ترتیب بچینید حاال حساب کنید روی ه

؟ عدد قارچ و فلفل دلمه در پیتزایتان استفاده کردید
د بعد از پخت پیتزا یک قسمت از آن را بخورید چند عد

قارچ و فلفل دلمه ای برایتان باقی مانده است؟



پخت شله زرد نذری

:مباحث مرتبط با ریاضی

محاسبه مواد اولیه1.

شمارش ظرف ها2.

ترتیب چیدمان ظرف ها 3.
در سینی برای پخش نذری

پروژه آشپزی



آشپزی به صورت گروهی انجام پروژه 
شد

برای پخت شله مواد اولیه را روی تخته 
نوشتیم چون مواد اولیه شله زرد زیاد 

نیست سعی کردیم میزان مواد را خرد 
گرم شکر نیاز داریم و 300مثال .کنیم 

سه نفر داوطلب هستند پس هر نفر می 
تواند چه میزانی شکر بیاورد؟

برای تزیین در ظرف های شله زرد را 
بین بچه ها تقسیم کردیم گفتیم 

عدد ظرف داریم هر کسی تعدادی 100
د که می تواند تزیین کند را اعالم کرد بع
با هم جمع کردند و ظرف ها را پخش 

. کردند
مرحله چیدمان ظرف ها داخل سینی 

برای پخش نذری

روند آموزشی پروژه 



پروژه 
هنر

تابلو یا علی با گل

تسبیح های 
رنگی وش تابلو با گ

پاک کن



ساخت مهرهای رنگی . 1
(تسبیح)

:مباحث مرتبط با ریاضی

شمارش1.

ابزاری برای آموزش2.
عدد سه رقمی

پروژه هنر



گلباهامهرهکردندرست
مهرهاشمارش

وتسبیحهایمهرهکنارگذاشتن
محاسبهدستگاهبرایمهرهایی

اعداد
دلخواهبهمهرهاکردنرنگ

یجنبهپروژهاینانتخابازهدف
کهبودازرنگاستفادهوورزیدست
نممکواستجذاببسیارهابچهبرای
اینکالسیهایفعالیتزماندراست

ندبتوانهابچهکهنشودایجادفرصت
.دهندانجامراورزیدستاین

هاچهبکهزمانیاینکهنکتهمهمترینو
یبیشتریانگیزهسازندمیابزاری

برایودارندآنازاستفادهبرای
.شوندمیترمندعالقهیادگیری

روند آموزشی پروژه 



:مباحث مرتبط با ریاضی

آشنایی با مفهوم شمارش1.

طراحی یک الگوی رنگی2.

پروژه هنر
تابلو یاعلی با گِل. 2



هبکهمشترکالگوییکبهرسیدنبرایشکلمربعیهایخانهشمارش
.شودمیختمنوشتن

کاملراهنوشتیکتوانندمیمربعهایخانهشمردنباهابچه"یا"نوشتنبرای
.کنند

تفادهاسبامثالدهیممیهارنگازاستفادهبرایالگویکهمکردنرنگبرای
یهمهدررنگسهکهکنیدرنگراتانطرحطوریعالقهموردرنگسهاز

.شودتکرارتانشکل

روند آموزشی پروژه 



نتابلو رنگی با گوش پاک ک. 4پروژه هنر

:مباحث مرتبط با ریاضی

با مفهوم شمارش آشنایی 1.

محاسبه جمع 2.



نتخاب برای رنگ کردن کاغذ با گوش پاک کن ابتدا به بچه ها می گوییم سه رنگ ا
.کنند

بعد با گوش پاک کن شروع به ضربه زدن و رنگ کردن می کنیم
در آخر از همه میخواهیم تعداد نقطه های رنگی که روی کاغذ ایجاد کردند را به 

.تفکیک رنگ بنویسند

ز چند مرحله بعد تعداد نقطه های رنگی را با هم جمع کنند تا بفهمیم در این نقاشی ا
نقطه ی رنگی استفاده کردیم

روند آموزشی پروژه



باهم بسازیم

در قالب گروه های چند نفره•
رقمی را داشته 3رقمی و 2یک بازی آموزشی بسازید که قابلیت آموزش جمع و تفریق •

.باشد
با استفاده از کاغذ و مداد و دست تان یک بازی فکری آموزشی بسازید•



تکلیف

مادخوبنابرایناست،مشاهدهدردقتشمارش،وعدددرنکتهمهم ترین•
بهنحواسما.داریمبچه هاتوجهجلبدرمهمینقشکنندهشروععنوانبه

کاربرددارایکهاستچیزهاییپرازمااطرافباشد،پیراموندنیای
خوانیمبراهاماشینپالکرویممیاردووقتیاستکافی.هستندریاضی

.بشماریمراهاآدموهاماشین,هادرختتعدادیا
تابک,آشپزخانهوخانهلوازمشمارش.هاخانهدرموجودبسترازاستفاده•

هبچهایبازیاسبابتعدادزدنجمعوبرداریلیستو,هاعروسک,ها
.باشدآموزشبرایخوبیبسترتواندمیها

می شودذهنیملکهبچه هابرایتمرینوتکراربااعدادالگوی•
(10،20،30...)

تایی در بازی های هیجانی و به 5از الگوهای پرکاربرد مثل شمارش 
.بیایداستفاده شود تا برای بچه ها به صورت ملکه ذهنی درصورت آهنگین 

درکههاییاتفاقوهابچهخوداسمازتفریقوجمعهایمسالهحلبرای•
انگیزهابوبودترجذابهابچهبرایچونکردیماستفادهافتادمیکالس

.دادندمیانجاموتکلیفبیشتریی
بهرورمصورتبهراگذشتههایدرسکهبوداینهابچهتکالیفازیکی•

آموزشازمتفاوتروشیکبابایستمیهابچهوسپردیممیآنها
روشوابزارهاازودادندمیآموزشدوستانشانبهرامبحثآنمربی
.کردندمیاستفادهجالبیهای



نکات بحرانی

محاسبه ی انگشتی:بررسی چالش اول

فراموشی:چالش دوم 

ریاضی بی مزه:چالش سوم 

جمع بندی



بچهازکدامهرکهصورتیبه)شمارشبرایچوبیدومینوهایو,مهره,دکمهازاستفاده:راهکاراول•
.کردندمیاستفادهآنازالزمهایزماندروداشتندراابزارهاازمشخصیمقدارها

قانونکردنمشخصوجمعمختلفهایروشبرایمتفاوتوجالبهایاسمانتخاب:دومراهکار•
یتشخصوجالبهایداستانبیانطریقازکندتفکیکراجمعهایروشهابچهبرایکههایی
گلنارجدول,ملکهجمع,آسانسوریجمعروشمثال.دخترهایعالقهموردهای

هایعالیتفوتکالیفانجامبرایراهابچهکهرسیدیمنتیجهاینبهسالدومیبازهدر:سومراهکار•
.شودبیشترهابچهیانگیزهتا.کنیمبندیگروهدرسی

میکمکهمبهبایدهمههاگروهایندر.کردندانتخابهابچهخودکههاییاسمباهاییگروه•
آیتمبرایو.دهندپاسخرامختلفسواالتبتوانندهمه,دهندانجامراشانتکالیفهمهتاکردند

همهبهومیکردبررسیراگروهشسرگروهروزانتهایدروداشتیمگذاریارزشمختلفهای
...ونظم,سوالفهمبرایتالش,همکاری,مهربانیمثلهاییآیتم.میدادامتیاز



جمع بندی
چمرانردکردیمسعیمادهیمتغییررانگاهمانکافیستفقطداردجریانمازندگیدرریاضی•

خوبیرهایبست.باشدترداشتنیدوستوترشیرینتاکنیمجاریهابچهزندگیدرراآموزش
.باشیمداشتهتریجذابآموزشتاکنندمیکمکمابهبراحتیهنر,آشپزیمثل

است؛ترمهمیادگیریخودازیادگیرییانگیزه•
باعثوتادافاتفاقماکشوردرکهایویژهشرایطبخاطرامسالمتفاوتیتجربهبعدیینکته•

.دهیمیادهمهابچهبهوبگیریمیادفشردهوسختشرایطیدررامجازیآموزشماتاشد
مثلرستدبودغیرمستقیمموارددرآموزشویادگیریبرایهابچهیانگیزهنکتهتریناصلی•

هایآموزشبرایکردیمسعیتوانستیممیکهجاییتاوداشتندحضورمدرسهدرکهزمانی
هادامهمراهایمانپروژهطورهمین,باشیمداشتهجالبیموضوعوشخصیت,داستانمجازی
.دادمیماخودبهوهابچهبهبیشترییانگیزههاپروژهانجامخودکهدادیم



www.chamraniha.com

چمدان دختران کالس دومی
https://ble.ir/chamedan_2

(بازی و قصه)باقچه
https://ble.ir/ba_gh_che

(راهنمایی و مشاوره چمرانی)راهچه 
https://ble.ir/rah_che

سایت و کانال
کاربردی

نرم افزار طاقچه
www.taaghche.com

http://www.chamraniha.com/
https://ble.ir/chamedan_2
https://ble.ir/ba_gh_che


مجموعه کتاب های خانم شارلوت

ته کالس ردیف اخر صندلی آخر

به بچه ها گفتن از بچه ها شنیدن

(3و2و1)ریاضی خیلی خیلی بامزه
انتشارات .شیدا رنجبر.لوراآوردک

بافرزندان

بازی های ) کتاب بزرگ بازی
.مناسب داخل و خارج از خانه

(انتشارات صابرین.دبرا وایز
بازی برای حضورذهن101

ترجمه حسین.آلیسون بارتل)
رینانتشارات صاب(.فدایی حسین

.زمین ما و آنچه در آن است
.انخانم سیمین  بازرگنویسنده 

کتاب راهنمای معلم ریاضی دوم دبستان
دوم دبستاندرسی ریاضی کتاب 



(خاصهایبچهبارفتاردرستروش)قراربیبرام•

وبازیکردنبچگیحقباهوشهایبچه,باهوشکودکانپروریفرزند)gifftedبااستعداد•
(.دارند

(خیالدنیایبهسفروهابچهبرایآرزوورویاداشتناهمیت)مهربانبزرگغول•

راستایدرمحورپروژهآموزش.استآشپزیعاشقکهایساله12بچهپسرabe))آبه•
(خالقیادگیریووآشپزی

وهاژگیویپذیرفتن,نفسبهاعتمادقدرتوکودکانهتخلیهایباآشنایی)wonderاعجوبه•
(نوادهخااعضایبینگرمفضای,دارندمتفاوتآدمهایبارفتارطرز,هابچهوخودهایضعف

مفیلمِ خوب ببینی



الحمدلله رب العالمین


