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تقدیم می کند



جلسه دوم

زهرا عامری: ارائه دهنده









عنوان 

:فصل

اعداد



اعداد

عدد شماری 

عدد نویسی

جدول شگفت انگیز اعداد

جایگاه اعداد 

مقایسه اعداد

7

8
9

30



زیرساخت  های

شخصیتی 

مسئولیت پذیری



ای بر. ابتدای سال مسئولیت های کالس مشخص شداز 

انجام درست مسئولیت ها بچه ها باید شمارش را یاد 

.می گرفتند

:  در تمام فعالیت های خانه قابل اجراست مثلشمردن 

ردن جمع کردن لباس، برداشتن میوه از یخچال، جابجا ک

.ظروف آشپزخانه

پروژه های هنری و خیاطیانجام 

کنیدشمردن های کوتاه آغاز از 

باشید و درشمردن با آوازی دلنشین  همراهیصبور 

کنید

تمرین

بشمار سه











طرح 

مساله

بازی 

و 

پروژه

تمرین

بازی، اعداد خمیری، دست و عددمغازه 

قابل اجرا در خانه مثل لیست نوشتنپروژه های 

تعداد مهمان ها، نوشتن کتاب و شماره گذاری 

داد صفحات، مرتب کردن خانه و تهیه لیست از تع

.نیمچیزهایی که داریم و چیزهایی که باید تهیه ک

ع شروع از سوالها و فعالیت های آسان شروبرای 

.نبیندکنیم تا اعتماد به نفس بچه ها آسیب 

استفاده از فعالیت های مورد عالقه بچه ها مثل 

نقاشی

عددنویسی

سخت بودن کشیدن و شمردن تعداد چوب خط. 1

سی دانستن شکل اعداد برای دانستن شماره کال. 2

ره خود و دوستان، خواندن کتاب و پیدا کردن شما

صفحه کتاب های پراستفاده



برگه ی خودارزیابی
زیرساخت 

شخصیتی

ابتدای کار با شمارش خانه ها پیش •

.می رفت

س بعد از مدت کمی، تصمیم گرفتیم هرک•

.برای هر عنوان نقاشی بکشد

در مرحله ی بعد نقاشی ها جای خود را با •

.اعداد عوض کرد



شهر اعداد

ساخت اعداد با ابزار جذاب 

عدد خمیری

عدد پولکی

عدد نمکی



نقاشی عددی

تثبیت شکل اعداد در ذهن با نقاشی

تبدیل عدد به نقاشی 

دهنقاشی که با اعداد مختلف ساخته ش





هیوالی 

عددخور

دن عجیب عددخور و تعریف کرشکل طرح مساله

داستان آن

پروژه 

یا بازی

آشپزی، چیدن ظرف میوه 

شمارش میوه ها و بررسی اینکه )

،(تعداد چه میوه ای بیشتر است

وزن کردن

مقایسه اعداد







جایگاه 

اعداد

ا چالش سخت بودن شمارش بدون دسته بندی ب

داستانطرح یک 
طرح 

مساله

آشپزی، خانه سازی، خیاطیپروژه

قایم باشک، نرمش صبحگاهی: بازی

از ساخت چرتکه ی دو ردیفه  و استفاده

...آن در پروژه های مغازه بازی و
تمرین



ت سفارش غذا برای هیوال در قالب ساخ: تثبیت آموزش

عدد دورقمی 



د شروع با فعالیت مور

بچه ها؛ عالقه

رنگ  کردن

نمونه تمرین هایی که انجام دادیم





با هم بسازیم

.  برای آموزش اعداد دورقمی، ابزار کمک آموزشی یا بازی بسازیم



ساخت ابزار ساده ای 

که خود بچه ها در آن 

دخیل باشند، انگیزه

یادگیری  را باالتر 

می برد



استفاده از کارت اعداد برای

تمرین جایگاه اعداد



جدول شگفت انگیز

طرح مساله با داستان چندقلوها

شروع با فعالیت های آسان و جذاب



کارگاه اعداد



پروژه        

خیاطی
:مناسبتی

تسبیح
پاکت نامه



دوخت پاکت نامه کالس
فضاسازی 

آموزشی

شی بستری مناسب برای رشد دان

و شخصیتی

آشنایی با شکل اعداد

صحیح نوشتن اعداد

شمارش اعداد  



پروژه های 

مناسبتی

ساخت تسبیح1.

آویز آینه به مناسبت عیدغدیر2.

:مباحث مرتبط با ریاضی

شمارش دانه های تسبیح1.

دسته بندی بر اساس رنگ یا اندازه2.



دست بند و

گردن بند

شمارش مهره ها

ثبت در دفتر پروژه



آشپزخانه 

کالس اول

پخت پیتزا

خیارشور، 

شور و ترشی

پخت شله زرد

نذری

سیب خشک



خیارشور







تابلو با گوشخانه ی هنر

پاک کن

ساخت دفترچه ی

رنگ

تابلوی رنگی 

مناسبتی



ساخت دفترچه ی رنگ 









شهربازی 

اعداد

لی لی
ُهپ

(شمارش چندتایی)

قایم باشک

حدس عدد

دست و عدد

تاس و عدد

ردپای عدد

قورباغه 

عددبلغورکن



بازی های هیجانی، بستری مناسب اد جذابیت استفاده از تاس با ابع•

بزرگ

ر تمرین شمردن و تثبیت ذهنی ب•

اثر تکرار شکل

مهارت با هم شمردن•

کل تمرینی جذاب برای تثبیت ش•

اعداد در قالب بازی هیجانی



دست و عدد



مهمانی دکمه ها



مغازه بازی



ردپای عدد



نقاشی های خالقانه



بازی هیجانی 

با اعداد



تکلیف



تکلیف
.شمارش در همه زندگی جریان دارد•

شمردن لباس ها•

شمردن وسایل آشپزخانه•

شمارش و دسته بندی اسباب بازی ها•

.مسئولیت های خانگی را دست کم نگیرید •

تبدیل عدد به نقاشی•

درست کردن کارت عدد•

الگوی اعداد با تکرار و تمرین برای بچه ها ملکه ذهنی می شود •

(10،20،30)...

تایی در بازی های هیجانی و به صورت          5از الگوهای پرکاربرد مثل شمارش 

.آهنگین استفاده شود تا برای بچه ها به صورت ملکه ذهنی دربیاید



معکوس نویسی چالش 

نانجام بازی های جهت یابی، نشانه گذاشتراهکار






