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  پالنی سانه
 تی هڕ می بنه که پۆلی یه

پالنی   ئامانج له
فرکردن  کار و شوازی ت و هۆکاری فرکاری بابه دا پالنی فرگه  ئامانج له فرکاریدا

  ماوه نگاندن سه هه و ڕاهنان
 )کات(

 کان ییه زینده  زانسته* 
ی زیندوو و  وه ناسینه -

  نازیندووه

کان بۆ  ره وه سته ههکار هنانی  به -
 فربوون

  شته  ئاشنا کردنی فرخوازان به -
 کان زیندوو و نا زیندووه

 ران وه کانی گیانه پویستیه -
 ران وه کانی گیانه جۆره -
کردنی   شه چۆنتی گه -

 ران وه گیانه
 کان که کانی ڕووه پویستییه -
 کان که کانی ڕووه شه به -
 کان که کردنی ڕووه شه گه -

 

 رتووکی فرخوازان په -
رانی جۆراو  وه کانی گیانه ونه -

 CDجۆر، کاست و 

  ی به وه گوتنهگ  وانه -
 کی و نووسین  زاره

 شت گه -
 کاری گروپ -

نگاندنی ڕووپوی،  سه هه
پۆلدا،   له  فتانه نگاندنی هه سه هه

 رزی و وه  ی مانگانه وه تاقیکردنه

 31/10تا  15/9  له

 وی زه کانی زانسته* 
 وی کانی زه پکھاته -

 وا ش و هه که -

 وی  زه 
 وشکانی

 ؟ کانی وشکانی چییه شوه -
 ؟ رد چییه به -
 وی کانی زه رچاوه سه
 ؟ وی چییه کانی زه رچاوه سه -
 ؟ یه کوێ هه  ئاو له -

رتووکی فرخواز،  وی، په گۆی زه
 رمیپو، بارن پو، با پو گه

رتوکی  په  ،وه گوتنهگ  وانه
ڕاهنان، گروپکاری، 

 شناسی ردانی که سه

و  نیوه  له نگاندنی ڕووپوی، سه هه
 رز کۆتایی وه

 25/12تا  1/11  له
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 ؟ یه کودا هه  وا له هه -
         چۆن پارزگاری له

وی  کانی زه اوهچر سه -
 ین؟ که ده
 رز ش و چوار وه که -
 ش که -
 ؟ ش چییه که -
 ؟ ش چییه کانی که که یه -
  کانی ساڵ رزه چوار وه -
هار و هاویندا تبینی  به  له -

 ی؟ که چی ده
پایز و زستاندا تبینی   له -

 ی؟ که چی ده

 کان فیزیاییه  زانسته* 
 کان ی مادده وه ناسینه -

  هز وجووه

 رمان ورووبه کانی ده مادده
  ی مادده وه دۆزینه -
کان  قه ڕه  مادده  چیی له -

 ی؟ که تبینی ده
کان  شله  مادده  چی له -

 ی؟ که تبینی ده
کان تبینی  گازه  چی له -
 ی؟ که ده
  کانی مادده وشه ڕه  له -

و   وه گوتنهگ  وانه کی جیاواز یه ند مادده چه
  تاقیگه  له  وه تاقیکردنه

  ، له نگاندنی ڕۆژانه سه هه
 پی پویست  و به  تاقیگه

 31/1تا  3/1  له
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 گۆڕن؟ کان ده نه چۆن ته -
رئاو  و چی سه چی بن ئاو -
 وت؟ که ده
   هز و جوه -
 پانان و ڕاکشان -
 جون کان ده چی شته -
 جون کان چۆن ده شته -

 موگناتیس
        چین که  انهوشت ئه -
 یان جون موگناتیس ده -
         چین که  شانه و ئه -
    ناویاندا   موگناتیس به -
 ڕت په تده -

 کان کیمیاییه  زانسته* 
 تام وچژ -

 کان تام و چژه
  م تامانه ئاشنا کردنی فرخوازان به

، تای، سوری، ترشی، شیرینی
 ڕزین، تفتی

 تام و چژ کردن -
وتن وژر  ر ئاو که سه -

 وتن ئاو که

  تاقیگه  له  وه گوتنهگ  وانه
  وه کرده  به

ی  و نیوه  نگاندنی ڕۆژانه سه هه
 کان رزه وه

 10/3تا  1/2  له

 دروستیمان* 
ش و  له  خدان به بایه

 کانی ندامه ئه

 کان تام و چژه
  :م تامانه ئاشنا کردنی فرخوازان به

، تای، سوری، ترشی، شیرینی
 ڕزین، تفتی

 رتووکی فرخواز په
کانی  ندامه ی ئه ری ونه پۆسته

 ش له

م، گفتوگۆ  پرسیار و وه
ر مناکی  سه کردن له

 خۆش کی نه یه شساخ و له

ناو   له  نگاندنی ڕۆژانه سه هه
 پۆلدا

 15/4تا  25/3  له

 پارزی  ژینگه* 
فرکردن و ڕاهنانی  -

ر  سه فرخوازان، له

  ژینگه
  فرکردنی فرخوازان به

ک و  ڕه ی ماڵ و گه ژینگه

و   بۆ باخچهشتی فرخوازان  گه
 کان گشتییه  شونه

  ی فرگه وه پاککردنه
،  وه کرده  ک چاالکی به وه
 جل و  پارزگاری له -

 30/4تا  16/4  له ی فرخوازان چاودری ڕۆژانه
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و   ی ماڵ و فرگه ژینگه
 ک ڕه گه

 و پارزگاری لکردنیان فرگه
 

 رگ به

 
 

  پالنی سانه
 تی هڕ بنه می دووهپۆلی 

پالنی   ئامانج له
فرکردن  کار و شوازی فرکاری ت و هۆکاری بابه دا پالنی فرگه  ئامانج له فرکاریدا

  ماوه نگاندن سه هه و ڕاهنان
 )کات(

  زانسته* 
 کان ییه زینده

کانی  ڕووخساره -
. ران وه ژیانی زینده

  کان به زیندووه  شته
 ژین ده  وه که یه

 کان زیندووه  کردنی شته  شه گه
 گۆڕن ن و ده که ده  شه کان گه ره وه گیانه

 ران وه گیانهسوڕی ژیانی 
 چن ک ده یه  چیدا له  ران له وه گیانه
ن و  که ده  شه کان چۆن گه که ڕووه
 گۆڕن ده

 چن ک ده یه  چیدا له کان له که ڕووه
 گۆڕت کات و ده ده  شه مرۆڤ چۆن گه

 دات ده  م شه تی گه چۆن خۆراک یارمه
 ژین ده  وه پکه
کتر  یه  کان پویستیان به زیندووه  شته
  یه هه

تی  ک یارمه ران و ڕووه وه چۆن گیانه
 ن ده کتر ده یه

 رتووکی فرخوازان په -
رانی جۆراو  وه کانی گیانه ونه -

 CDجۆر، کاست و 

  ی به وه گوتنهگ  وانه -
 کی و نووسین  زاره
 کاری گروپ -

ی، نگاندنی ڕووپو سه هه
، و  فتانه ، هه نگاندنی ڕۆژانه سه هه

 رزی وه
 31/10تا  15/9  له
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ک و  ڕووه  به  پویستی مرۆڤ چییه
 .ر وه گیانه

 جگا بۆ ژیان
 ژی دارستان چی ده  له
 ژی بیابان  چی ده  له
ژی ریا چی ده زه  له

وی کانی زه زانسته* 
کانی  رچاوه سه -
 وی زه
 ش ئاسمان و که -

 وی ی ڕووی زه وه دۆزینه
 وی کانی زه رچاوه سه

کار  بهرد و خاک و ئاو  چۆن به
 هنین؟ ده

 هنین؟ کار ده کان به که چۆن ڕووه
  وه کۆنه  وی له زه
 ؟ چییه  ردینه به

چی فر بوون  وه ردینه به  زاناکان له
 ش ئاسمان و که

 ئاسمان
 بینی؟ ئاسماندا چی ده  له

 دات؟ و و ڕۆژ ڕوده چۆن شه
 ش که

ش  کانی که جیاوازه  چۆن باره
 پویت؟ ده

 ؟ سوڕی ئاو چییه

رتووکی فرخواز،  وی، په هز گۆی
 پو، بارن پو، با پورمی گه

،  تاقیگه  له وه گوتنه  وانه
 گروپکاری،

 پانان و ڕاکشان

،  ڕۆژانه نگاندنی ڕووپوی، سه هه
 25/12تا  1/11  له رزی و وه  فتانه هه
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  زانسته* 
 کان فیزیاییه

 کانی مادده گۆڕانه -
  و جووه  وزه -

  ماددهی  وه دۆزینه
  بینین و پوانی مادده

 ؟ چییه  مادده
 پوین؟ ده  چۆن مادده

  گۆڕانی مادده
 گۆڕین؟ کانی ئاو ده چۆن باره

 گۆڕت؟ ده  چۆن مادده
  و جوه  وزه
 هز

 ؟ هز چییه
 .کات موگناتیس چۆن کار ده

 نگ ده
 ؟ نگ چییه ده
  ئامره  چین که  نگانه و ده ئه

 ن؟ که دهیدای  کان په میوسیکیه

 کی جیاواز یه ند مادده چه
 تاقیگه  له  وه گوتنهگ  وانه

 گروپ کاری
  

،  ڕۆژانه نگاندنی ڕووپوی، سه هه
 31/1تا  3/1  له رزی ، و وه فتانه هه

  زانسته* 
 کان کیمیاییه

  گۆڕانی مادده -

  وانه گۆڕانی نا پچه •
  کونی هلکه -1
 چشت لنان -2
 ز سوتانی کاخه -3

 کردنتام و چژ  -
ژر  وتن و ر ئاو که سه -

 وتن ئاو که

  تاقیگه  له  وه گوتنهگ  وانه
  ی گرووپ، به شوه  به

  وه کرده

،  ڕۆژانه نگاندنی ڕووپوی، سه هه
 10/3تا  1/2  له رزی ، و وه فتانه هه

 دروستیمان* 
  خدان به بایه
ساخی و ش له
 کان ندامه ئهکۆ

 شمان له  گرنگی دان به
  ناسه ههندامی  کۆئه
 مار ندامی ده کۆئه
  ندامی ماسولکه کۆئه
 ندام کۆئه  ره یکه په

 رتووکی فرخواز په
کانی  ندامه ی ئه ری ونه پۆسته

 ش له

 گرووپ  به  وه گوتنهگ  وانه
 

،  ڕۆژانه نگاندنی ڕووپوی، سه هه
 15/4تا  25/3  له رزی ، و وه فتانه هه
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 ر یکه په  ئسکه
 رزش کردن وه

 ؟ چییه  ژینگه* 
مام و  ناشتنی نه -
  ناو کردنی به  به

خاون  ،ناوی خۆیان
ماڵ و ڕاگرتنی 
 ک ڕه و گه  فرگه

  ژینگه
 ؟ چییه  ژینگه

ر  سه  فرکردنی فرخوازان له -1
ناو کردنی  مام و به ناشتنی نه
 .خۆیان

ی ماڵ و  خاون ڕاگرتنی ژینگه
 ک ڕه و گه فرگه

و   شتی فرخوازان بۆ باخچه گه
 کان گشتییه  شونه

و   وه گوتنهگ  وانه
 گرووپ  کارکردن به

،  ڕۆژانه نگاندنی ڕووپوی، سه هه
 30/4تا  16/4  له رزی ، و وه فتانه هه
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  پالنی سانه
 تی هڕ بنه م سیهپۆلی 

فرکردن و  کار و شوازیت و هۆکاری فرکاری بابه دا پالنی فرگه  ئامانج له پالنی فرکاریدا  ئامانج له
  ماوه نگاندن سه هه ڕاهنان

 )کات(
 کان ییه زینده  زانسته* 
 ر  وه ک و گیانه کانی ڕووه جۆره-

ر کار لک  وه ک و گیانه ڕووه
  .ن که ده

 ر  وه ک و گیانه ڕووه •
 کان که جۆری ڕووه •
o کان چین؟ ساده  که ڕووه 
o یه هه تۆویک  ڕووه  کام جۆر له  
 ران وه جۆری گیانه •
o نده شیردهکان چین؟ ر و با 
o کان  کی و ماسی و خشۆکه وشکاوه

 چین؟
o ن؟ که فتار ده ران چۆن ره وه گیانه 
کان و  که کارلککردنی ڕووه •

 ران وه گیانه
o ؟ ی بیابان چییه ژینگه 
o کان چیین؟ ئاویه  ژینگه 
کتر  یه  ران پشت به وه زینده •

 .ستن به ده
o ران  وه چۆن گیانه

خۆراکیان 
 ت؟و که دهتس ده

o کان  خۆراکییه  زنجیره
 چین؟

 رتووکی فرخوازان په -
 ک و ڕووه کانی ونه -

 CDیران، کاست وه گیانه

  ی به وه گوتنهگ  وانه -
، کی و نووسین زاره

ک و  ی ڕووه نیشاندانی ونه
 ران وه گیانه

  کاریگروپ -

ی، نگاندنی ڕووپو سه هه
 31/10تا  15/9  له کان هرز ، و وه فتانه هه
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 وی کانی زه زانسته* 
 وی ڕووی زه -
وی بۆشایی  رزه کانی سه سووڕه -

 ئاسمان

 وی ووی زهڕ •
 رد کان و به -1
 رد چین؟ کان و به •
یدا  رد په چۆن به •

 بت؟ ده
 وی کانی زه رچاوه سه •

 کان چین؟ رچاوه سه -1
  چۆن پارزگاری له -2

وی  کانی زه رچاوه سه
 ین؟ که ده

 وی و ئاودا  زه  کان له سوڕه •
 ئاوسوڕی  -1
ویدا  کوی زه  ئاو له •

 ؟ یه هه
 ؟ سوڕی ئاو چییه •
  کان له نه ی ته جوه -2

 ی خۆردا ه کۆمه
 ؟ می خۆر چییه سیسته •
ی مانگ و  جوه  له •

   رتووکی  وی، په گۆی زه -
ی  ونهفرخواز،  -
کان و دروست  ساره هه

 و و ڕۆژ بوونی شه

کی  زاره  ی به وه گوتنهگ  وانه
ڕتوکی  ، پهو نووسین
 ڕاهنان

 نگاندنی ڕووپوی، سه هه
 25/12تا  1/11  له رزی ، و وه فتانه ، هه ڕۆژانه
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چی   وه وییه زه
 دات؟ ڕووده

 کان فیزیاییه  زانسته* 
و   ی مادده وه دۆزینه -

 کانی دۆخه
 و هز  ی وزه وه دۆزینه -

  ی مادده وه دۆزینه •
  کانی مادده وشه ڕه -1
کان  ق و شل و گازه ڕه  نه ته •

 چین؟
 پورت؟ ده  چۆن مادده •
  گۆڕانی مادده -2

 کان چین؟ فیزیایه  گۆڕانه •
  و جوه  ی وزه وه دۆزینه -3

 رمی گه •
 ؟ رمی چییه گه •
رمی  ی گه چۆن وزه •

  وه گوزرته ده
 هز و جووه -4

  بته هز چۆن ده •
   هۆی جوه

  ؟ ئیش چییه •

ک  ، وه ی ناو تاقیگه سه ره که
 کر خوێ ئاو شه

کی  زاره  ی به وه گوتنهگ  وانه
 تاقیگه  له و نووسین

  

  به  تاقیگه  له نگاندن سه هه
 31/1تا  3/1  له پی پویست

 کان کیمیاییه  زانسته* 
  کانی مادده گۆڕانه -
 

 کان کیمیاییه  گۆڕانه •
 ھنانی ئاسن نگ هه ژه -1
 هنانی نان  ڕو که -2
  ی میوه وه ڕزین و شیبوونه -3

، و  ی ناو تاقیگه سه ره که -
 ی جۆراو جۆر مادده

کی  زاره  ی به وه گگوتنه  وانه
تاقیگه،   له و نووسین

ڵ کردنی  گروپکاری، تکه
 کان  مادده

  به  تاقیگه  له نگاندن سه هه
شدار بوونی فرخواز  پی به

  تاقیگه  له
 10/3تا  1/2  له
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 دروستیمان* 
 کان تاییه ره هس  تگوزاریه خزمه -
خواردنی خۆراکی باش و  -

 کردنی دروست و  ئاماده

 کان تاییه ره سه  فریاگوزاریه •
تایی بۆ خنکان و خون  ره فریاگوزاری سه •

 ربوون به
تایی بۆ لوت پژان و  ره فریاگوزاری سه •

 دان  مروو پوه
کردنی  خۆراکی باش و دروست و ئاماده  •

 .خواردن
 می خۆراکی ڕه هه •
 خۆراک  مه مندنی ژه خه •
 میکرۆب  رگری له به •

ی دروستی خۆراک رباره ڕنمایی ده

رتووکی  کانی ناو په ونه
، پاک و خاونی فرخواز
 رگی فخوار جل و به

  کی له زاره  به وه گوتنه  وانه
 . گرووپ  پۆل و کار کردن به

 نگاندنی ڕووپوی، سه هه
 15/4تا  25/3  له رزی ، و وه فتانه ، هه ڕۆژانه

   ژینگه* 
 کانی  و جۆره  ژینگه -
 پارزی ده  چۆن ژینگه -
  کانی پیس بوونی ژینگه هۆیه -

 کانی و جۆره  ژینگه •
 پارزین ده  چۆن ژینگه -
کانی پیس بوونی  هۆکاره -

  ژینگه

  ی فرگه وه ره شت بۆ ده گه
ی  شت، پاراستنی باخچه گه

  فرگه
 نگاندنی ڕووپوی، سه هه

 30/4تا  16/4  له پی پویست  به،  ڕۆژانه

 


