برنامه پیشنهادی برای یک روز مدرسه در خانه

قبل از ساعت  ۹صبح

ساعت بیدار شدن

ازساعت ۹:۳۰ایل۱۰:۱۵
دقیقه صبح

فعالیتهای ورزش

ازساعت ۱۰:۱۵ایل۱۰:۴۵
.دقیقه صبح

اسناحت کن

ازساعت ۱۰:۴۵ایل۱۱:۴۵
دقیقه صبح

فعالیتهای فکری

ازساعت ۱۱:۴۵ایل۱۳:۴۵
دقیقه بعد از ظهر

وعده غذای

ازساعت ۱۳:۴۵ایل۱۴:۱۵
دقیقه بعد از ظهر

اطالعات

ازساعت ۱۴:۱۵تا ۱۵:۱۵
دقیقه بعد از ظهر

فعالیتهای خالقانه

ازساعت ۱۵:۱۵تا ۱۶:۱۵
.دقیقه بعد از ظهر

فعالیتهای فکری

ازساعت ۱۶:۱۵تا۱۷: ۴۵
دقیقه بعد از ظهر

فعالیتهای شگرم کننده

ازساعت ۱۸تا ۱۹:۳۰
دقیقه عرص

وعده غذای

ازساعت  ۱۹:۳۰عرص
دیرتر نشه

عرص

تختخواب خود را مرتب کنید  ،لباسهای خود را بپوشید
صبحانه بخورید
! بیدار شو
خارج ز ز
ازمنل )در صورت مجاز(دویدن به تنهای (زم ز
ی  ،دوره ویتا
).و غنه ،
داخل خانه )در صورت حبس(حرکت کنید در حایل که در خانه
هستید
!کیم بدنتان گرم شود
ز
گرفی  ،موسیق گوش کردن  ،لباس پوشیدن و مطالعه
.دوش
ر
!استاحت کن
.درباره کار درخواست شده توسط معلمان خود مطلع شوید
.کارهای روشنفکری را برای روز برنامه ریزی کنید
! دقت وتمرکز کن
در کارهای خانگ شکت کنید .به تهیه غذا ،مرتب و تم زن کردن
ز
شسی ظروف کمک کنید
سفره ،
ناهار بخورید
نوش جان
:اطالعات کسب کنید  Coronavirusدرباره وضعیت مربوط به
روزنامه را بخوانید  ،رادیو گوش دهید  ،تلویزیون تماشا کنید  ،با
ز
رسای مشورت کنید
سایتهای اطالع
!مطلع شو
ترسیم  ،تنظیم  ،پخت و پز  ،ساخت موسیق  ،شگریم  ،رقص
…،
!خودت را بیان کن
.کار درخواست شده توسط معلمان خود را ادامه دهید
.بررش کنید که تمام کارها با احتیاط انجام شده است
سواالت را بنویسید تا از معلمان  ،والدین یا خواهر و برادرتان
 .ربنسید
!مسئولیت پذیری
خارج ازمحل سکونت )در صورت مجاز(بازی های اختصایص در
فضای باز (اسکوتر  ،دوچرخه و غنه
داخل ز ز
منل )در صورت ممنوع الخروج(بازی های خانوادگ  ،بازی
… ،های ویدیوی
رسگرم شو ولذت بت
در کارهای خانگ شکت کنید )به تهیه غذا ،مرتب و تم زن کردن
ز
شسی ظروف کمک کنید
(.سفره ،
شام بخورید
نوش جان
از شب خود برای تفری ح در خانه با خانواده )از طریق تلویزیون یا
.بدون ان(از شب استفاده کنید
.دست وصورت خود را تم زن کرده و دستشوی بروید
 ،ساعت زنگ دار خود را تنظیم کنید  ،به رختخواب بروید
ز
داستای برایتان بخوانند  ،چراغ ها را خاموش کنید و
بخوانید یا
.بخوابید
!شب بخت

اطالعیه با توجه به منابع مختلف مدرسه ایجاد شده است

