پایگاه تابستانی دبستان دخترانه میزان 99-1400
پایه

عنوان کالس
هنرکده

شیرین تر از عسل

ساعت و روز

13:30-14:30

11:30-1۲:30یکشنبه

اول

 10-11سه شنبه

دنیای شگفت انگیز

با قصه ها زیستن

13:30-14:30
دوشنبه

14:30-15:30
سه شنبه

 99/4/۲۲الی 99/5/۲۸

دنیای تی تی لی

تاریخ

10-11یکشنبه

یکشنبه

مربی

جلسات

خانم مطلب

6

خانم کریمی

6

خانم فراضی
خانم پورمندی

1۲

خانم حاج محمد حسن

6

شهریه
۴5000

توضیحات
هنرکده:

تومان

فعالیت آشپزی همراه با ذوق هنری  -کار با نمد

3000

شیرین تر از عسل :

تومان

فعالیت های قرآنی  ،روانخوانی و تدبر

90000
تومان
30000

دنیای تی تی لی :
فعالیت های پایه  ،ریاضی و فارسی همراه با فعالیت های
هنری

تومان
دنیای شگفت انگیز :آشنایی با طبیعت

خانم باباخانی
خانم صداقت پور

6

45000
تومان

با قصه های زیستن :
فعالیت های کتابخوانی همراه با مهارتهای دست ورزی
هنری

پایگاه تابستانی دبستان دخترانه میزان 99-1400

پایه

عنوان کالس

دنیای لیموشی

دوم

دنیای شگفت انگیز

هنرکده

شیرین تر از عسل

جلسات

شهریه

1۲

 90000تومان

6

 45000تومان با قصه های زیستن :
فعالیت های کتابخوانی همراه با مهارتهای دست ورزی هنری

خانم حاجی محمد حسن

6

 30000تومان دنیای شگفت انگیز :آشنایی با طبیعت

خانم مطلب

6

 75000تومان

خانم کریمی

6

 30000تومان

10-11یکشنبه

خانم کریمی

 11:30-1۲:30سه شنبه

خانم روح نواز

11:30-1۲:30
یک شنبه
14:30-15:30
دوشنبه

10-11
سه شنبه

13:30-14:30
سه شنبه

 99/4/۲۲الی 99/5/۲۸

با قصه ها زیستن

ساعت

تاریخ

مربی

خانم باباخانی
خانم صداقت پور

توضیحات
دنیای لیموشی:
فعالیت های فارسی و ریاضی همراه با مهارتهای هنری

هنرکده :
انجام فعالیت های آشپزی و هنری  ،آشنایی با مهارتهای سوزن
دوزی  ،پولک و منجوق
شیرین تر از عسل :
فعالیت های قرآنی  ،روانخوانی و تدبر
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پایه

عنوان کالس

مهمانی بزرگ

با قصه ها زیستن

سوم

سواد رسانه ای

بیت الجمیل

هنرکده

شیرین تر از عسل

10-11یکشنبه

خانم بهرامی

 10-11سه شنبه

خانم قدیانی

11:30-1۲:30

خانم صادقی

یک شنبه
13:30-14:30
سه شنبه
11:30 – 1۲:30
دو شنبه
10-11
دو شنبه و چهار شنبه

13:30-14:30
دوشنبه

11:30-1۲:30
سه شنبه

 99/4/۲۲الی 99/5/۲۸

باغچه ی شگفت

ساعت

تاریخ

مربی

خانم پورجم
خانم قدیانی

جلسات
1۲

6

6

خانم ناصری

6

خانم افضل زاده

1۲

خانم مطلب

6

خانم مطلب

6

شهریه
90000
تومان
30000
تومان
50000
تومان
45000
تومان
70000
تومان
75000
تومان
30000
تومان

توضیحات
مهمانی بزرگ:
انجام فعالیت های ریاضی همراه با مهارتهای هنری
با قصه ها زیستن  :کار با کتاب
باغچه ی شگفت :
انجام فعالیت های فارسی  ،قصه و نمایش
سواد رسانه ای :
آشنایی با دنیای رسانه و مهارتهای استفاه از آن  ،تحلیل و
تفسیر تولیدات رسانه ای
بیت الجمیل :
انس و عالقه به زبان عربی همراه با انجام فعالیت های هنری
هنرکده :
انجام فعالیت های آشپزی و هنری  ،آشنایی با مهارتهای
سوزن دوزی  ،پولک و منجوق
شیرین تر از عسل :
فعالیت های قرآنی  ،روانخوانی و تدبر

