
  
 

 
 شکل به آموزان دانش یکار برنامه.شود انجام خانه در یستيبا مدرسه یکارها بعد به نيا از. باشنديم ليتعط مدارس مارس ١۶ از روسيو کرونو ليدل به  
.باشديم ريز  
 دستور ،)رهيغ و کن  پاک ها مداد ( خود مداد فيک مدرسه، زاتيتجه و لوازم یستيبا آنها. باشند مناسب یکار طيمح یدارا یستيبا آموزان دانش : مهم  ●

.باشند داشته را شانيها معلم فيتکال و ها العمل  
. ديساز منطبق خود یازهاين و طيشرا با بنا را آن ديتوانيم شما و است شنهاديپ کي برنامه نيا   ● 

 
ها  دهيا و ها مثال ها تيفعال مکان  یشنهاديپ اتساع   

ديا کرده افتيدر نيمعلم از که یفيتکال انجام دفتر ، کار محل  کار زمان   
 خدمت در نيمعلم د،يداشت یمشگل اي و سوال چنانچه

.هستند یيپاسخگو آماده و  بوده شما  

9.45 تا 9  

 و محل یهوا کردن عوض ، یيا وعده انيم خوردن
تحرک و کار اتاق  

)ديباش مجاز راگ (خانه از رونيب اي و داخل 10.15 تا 9.45 استراحت   

ديا کرده افتيدر نيمعلم از که یفيتکال انجام دفتر ، کار محل  کار زمان   
 خدمت در نيمعلم د،يداشت یمشگل اي و سوال چنانچه

.هستند یيپاسخگو آماده و بوده شما  

11 تا 10.15  

( ديريبگ کار به غذا کردن آماده یبرا را فرزندانتان
  )رهيغ زويم یآور جمع ، زيم دنيچ

نهار کردن آماده  12 تا 11   

 یسرگرم یها تيفعال ، استراحت زمان خوردن، غذا
)باشند مجاز اگر( خانه از رونيب در  

ظهر یغذا از بعد استراحت   13.30 تا 12   

 د،يا کرده افتيدر نيمعلم از که یفيتکال انجام
 د،يبرسان انيپا به ديا کرده شروع که را یفيتکال

 مرتب را خود کار اتاق و ديکن ميتنظ را فردا رنامهب
.ديينما  

دفتر ، کار محل کار زمان   
 خدمت در نيمعلم د،يداشت یمشگل اي و سوال چنانچه

.هستند یيپاسخگو آماده و بوده شما  

14.30 تا 13.30  

 پنک، نکيپ گردش، اسکوات، ،یسوار دوچرخه
رهيغ و دنيدو آهسته  

 مجاز اگر( خانه از خارج در امکان صورت در
)ديباش  

یبدن و یکيزيف یها تيفعال 16 تا 14.30   

ديبخور غذا )ديباش مجاز اگر (خانه از رونيب اي و داخل  16.30 تا 16 استراحت   

 دادن، انجام یکاردست خواندن، ،یخانگ یکارها
کردن ینقاش کردن، یباز  

)ديباش مجاز اگر (خانه از رونيب اي و داخل زاد آ زمان  17.30 تا 16.30   



  
 

.ديکن اعمال را یشگيهم خواب ساعت و یعاد روال شام از بعد : مهم  
 


