
بهنامهستیبخشبیهمتا

مقدمه:

براســاس يافته هــاي روان شناســي و علــوم تربيتــي، ســال هاي پيــش از دبســتان در رشــد و تربيــت كــودكان نقــش اساســي 

ــر، ســريع تر و آســان تر انجــام مي شــود. توانايي هــاي  و تعييــن كننــده اي دارد. در ايــن دوران ، يادگيــري كــودكان بيش ت

آن هــا در جنبه هــاي مختلــف رشــد، شــكوفا مي شــود و پايه هــاي اصلــي شــخصيت آن هــا شــكل مي گيــرد. 

نوآموزاندرعلوممقطعپیشدبستانیچهچیزهایییادمیگیرند؟

1-آشناییباموجودزنده: در اين بخش، موجودات زنده معرفی می شوند و نيازهای آن ها بررسی می شود.

2-جانوران: در اين بخش، نكاتی راجع به خود جانوران، پوشش بدن آن ها، فوايدشان و ... آورده شده است. 

3-گیاهان: به طوركلی گياه و بخش های مختلف آن، فوايد و كاربردهای آن معرفی می شود.

4-فصلها: نشانه های هرفصل و ميوه های آن و پوشش مناسب آن در اين بخش آموزش داده می شود

ــزوم وجــود آن، هــوای گــرم و  ــاک، ل ــع آب، راه هــای آلودگــی آن، صرفــه جويــی در آب، هــوای پ ــوا:  مناب 5-آبوه

ســرد و ... در ايــن قســمت آمــده اســت.

6-گرمــاوانــرژیوطبیعــت: گرمــا معرفــی شــده و وســايل گرمــا زا معرفــی شــده اســت. راجــع بــه حركــت اجســام، 

خــاک و... مطالبــی آورده شــده اســت.

چندویژگیکتاب:

1- كتاب مطالب پيش نياز سال اول دبستان را آموزش می دهد.

2- هدف از تمرين های هر صفحه، در باالی آن مشّخص شده است.

3- جدول ارزيابی درج شده در پايان هر مبحث، بر اساس اهداف تعيين شده است.

4-  در انتهای هر مبحث، در قالب يک نّقاشی آموزه های نوآموز تا حّدی ارزيابی می شود.

ــل  ــل اســتفاده در مراكــز پيش دبســتانی و مهدكودک هــا و هــم قاب ــه ای تأليــف شــده اســت كــه هــم قاب ــه گون كتــاب ب

اســتفاده بــرای كودكانــی اســت كــه هنــوز بــه پيش دبســتانی نرســيده اند ويــا ايــن دوره را بــه همــراه والديــن در منــزل 

می گذراننــد. 

در پايان از سركار خانم مرجان محمدی كه ما را در گردآوری اين كتاب ياری دادند تشكر می كنيم.

 


