


حیم حمِن الرَّ بِسِم اهلل الرَّ

اَلَحمُد هلِلِ َربِّ العالَمین
ستایش مخصوص خداوندی است که پروردگار جهانیان است

حیم  حمِن الرَّ الرَّ
بخشنده و بخشایشگر است

مالِک یوِم الّدین 
)خداوندی که( صاحب روز جزاست 

اِیّاَک نَعُبُد َو اِیّاَک نَستَعین 
)پروردگارا( تنها تو را می پرستیم و تنها از تو یاری می جوییم

راَط الُمستَقیم  اِهِدنا الصِّ
ما را به راه راست هدایت فرما 

َّذیَن اَنَعمَت َعلَیِهم  ِصراَط ال
را کسانی که آن ها را مشمول نعمت خود ساختی 

َغیِر الَمغضوِب َعلَیِهم وَ  ال الّضالّین 
نه راه کسانی که بر آن ها غضب کردی و نه گمراهان 
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ْر َو ثيابََک َفَطهِّ
و لباست را پاک کن.

سوره ی مدثر آیه 5
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سواالت واحد کار شب یلدا

نوآموز توانا بلندترین شب سال چه نام دارد؟ شب یلدا 

نوآموز توانا نام دیگر شب یلدا چيست؟ شب چلّه که یکی از قدیمی ترین جشن های ایرانی است. 

 نوآموز توانا مردم شب یلدا را چگونه جشن می گيرند؟ همه دور هم جمع می شوند. به منزل 

بزرگ تر ها )پدر بزرگ، مادربزرگ( می روند و از خوردن شيرینی و ميوه های مختلف لذت می برند 

و در کنار هم فال حافظ می گيرند. 

نوآموز توانا شب یلدا در چه شبی است؟ 30 آذر. یلدا شب اول زمستان و آخرین شب پایيز است. 

نوآموز توانا خوراکی های شب یلدا چيست؟ آجيل مخصوص شب یلدا، هندوانه، انار، شيرینی، 

باسلوق و ميوه های گوناگون.

نوآموز توانا انار و هندوانه در شب یلدا نماد چه چيزی است؟ انار و هندوانه با رنگ سرخشان 

نماد خورشيد هستند. 
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شعر واحد کار شب یلدا

سال  شب  یلــداستبلندترین  شـــب 

خاطره  از  پر  زیباستشبی  چه  که  به 

پایيز  فصــل  ســـرمـــاست آخـــر  اّول 

با آجيـــل و با ميوه تا صبح چه غوغـــاست

یلــــدا یلــــدا شــب یلــــدا

شبـی پر از خاطره به که زیباســت. 
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کار با ماژیک به صورت نقطه گذاری

زیبایی  حّس  به  توجه  حّسی،  مهارت های  تقویت  ورزی(،  )دست  تمرکز  و  دّقت  ایجاد  هدف: 

شناسی، ایجاد دّقت و تمرکز و اشکال نامحدود، شناخت رنگ ها، تشخيص نقطه از دایره و رعایت 

کردن فاصله. آشنایی با واحد کار شب یلدا. دیداری، شنيداری، مفهومی. 
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سواالت واحد کار زمستان 
نوآموز توانا فصل زمستان چندمين فصل سال است؟ چهارمين فصل سال یعنی آخرین فصل سال است. 

باران،  و  باریدن برف  توانا نشانه های فصل زمستان چيست؟ آب و هوای بسيار سرد و یخ،  نوآموز 

پوشيدن لباس های گرم و ضخيم، خوردن نوشيدنی های گرم، استفاده کردن از وسایل گرمازا و ...

نوآموز توانا فصل زمستان چند ماه دارد؟ 3 ماه. دی، بهمن و اسفند. 

گرم  را   ... و  بيمارستان ها  کار،  محل  مدرسه،  خانه،  وسایلی  چه  با  ما  زمستان  فصل  در  توانا  نوآموز 

می کنيم؟ وسایل گرما زا. )بخاری، شومينه، شوفاژ و ...(

نوآموز توانا در فصل زمستان از چه پوشاکی استفاده می کنيم؟ لباس های پشمی و ضخيم مانند کاپشن، 

کاله، شال، شال گردن، پوتين. 

نوآموز توانا در فصل زمستان از چه نوشيدنی هایی استفاده می کنيم؟ نوشيدنی های گرم مانند شيرداغ، 

شيرکاکائو داغ، چای داغ. 

نوآموز توانا در فصل زمستان آب و هوا چگونه است؟ بسيار بسيار سرد. 

نوآموز توانا بازی هایی که در فصل زمستان می توانيم انجام دهيم چه بازی هایی هستند؟ اسکی روی 

یخ، برف بازی )گلوله برف بازی(، درست کردن آدم برفی. 

نوآموز توانا در فصل زمستان چه حيواناتی به خواب زمستانی می روند؟ خرس، مار، قورباغه، الک پشت، 

برخی از موش ها، سنجاب، خّفاش، برخی از ماهی ها. 
نوآموز توانا در فصل زمستان ما چگونه به حيوانات کمک کنيم؟ خرده نان ها و غذاها را در بيرون خانه هایمان 

می گذاریم تا آن ها در زمستان به راحتی غذا پيدا کنند و یک ظرف آب هم در کنار آن ها قرار می دهيم.  
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واحد کار زمستان 

داره مياد یواش یواش زمستونم با سرماهاش

راه سر  باشيد  آماده  کاله،  و  شال  بپوش  شما 

آخرین فصل زمستون کوچولو، سه تا ماه داره هميشه کوچولو

بعدیش ماه  اسفند  و  بهمن  ميشه،  ماه  دی  ماهش  اولين 
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