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 دبستانی پیش ریاضی درس طرح

1 
مشخصات 

 کلی

 نام و نام خانوادگی مربی:           نام آموزشگاه:         

 نام واحد یادگیری: شناخت رنگ ها 

 دقیقه         تاریخ تدریس:          03موضوع فعالیت:                                مدت زمان اجرا: 

 نوع فعالیت 2
      نقاشی        نمایش اخالق        قصه گویی        کار دستی      شعر و سرود 

   فعالیت های علمی )مشاهده، گردش علمی، بحث و گفتگو، آزمایش(                 بازی 

3 
وسایل مورد 

 نیاز

گیری انس با قرآن کتاب واحد یاد      کاغذ و چست و قیچی      لوحه های آموزشی

 کریم

مداد رنگی یا       پازل های آموزشی     کارت های قصه گویی            کتاب کار کودک

   پاستل

 و مهره های رنگی و برچسب های رنگی مستطیل شکل

4 
های روش

 ی فعالیتارائه

           سخنرانی                   ایفای نقش             روش گروهی 

             پرسش و پاسخ                    همیاری 

 از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس با رنگ ها آشنا شوند. هدف کلی 5

6 
اهداف جزئی و 

 رفتاری

 از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس: 

 اهداف جزئی:

 با رنگ ها آشنا شوند. -1

 ا تشخیص دهند.با مشاهده رنگ مورد نظر آن ر -2

 به جور کردن اشیا بر اساس رنگ مورد نظر پی ببرند. -3

 تعمیم رنگ مورد نظر را در محیط اطراف خود درک کنند. -4

 اهداف رفتاری:

 با مشاهده رنگ مورد نظر ابتدا نام آن را بعد از آموزگار بیان کنند. )دانش( -1

 )درک و فهم( با مشاهده رنگ مورد نظر آن را در اشیاء اطراف خود پیدا کنند. -2

با مشاهده رنگ مورد نظر آن را در تصاویر کتاب خود پیدا کنند و نشان دهند. )درک و  -3

 فهم(

 اشیاء را بر اساس رنگ مورد نظر جور کنند. )درک و فهم( -4
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 نام رنگ مورد نظر را بدون راهنمایی آموزگار بیان کنند. )دانش( -5

همان رنگ، رنگ آمیزی کنند.  با شنیدن رنگ مورد نظر، تصویر داده شده را بر اساس -6

 )درک و فهم(

 رنگ مورد نظر را در محیط پیرامون خود نشان دهند. )درک و فهم( -7

 از کار با گواش و مداد رنگی لذت ببرند. )عاطفی( -8

 

 رفتار ورودی 7
 دانش آموزان توانایی استفاده از مداد رنگی را دارند. -

 رنگ کنند. دانش آموزان می توانند تصاویر ساده را -

8 

های فعالیت 

مقدماتی و 

زمینه سازی 

 برای تدریس

با انرژی و لبخند وارد کالس می شوم پس از سالم و احوالپرسی و حضور و غیاب، بررسی تکالیف و 

 ارزشیابی تشخیصی دانش آموزان را گروهبندی میکنم. و درس جدید را با نام خدا شروع می کنم.

 شرح فعالیت 9

 .کنم می پخش را ها رنگ آموزش مورد در شاد کلیپ انگیزه یجادا برای ابتدا

 قرمز رنگ ی مهره که صورت این به کنم، می استفاده رنگ آموزش برای رنگی های مهره از ابتدا

 خواهم می آموز دانش از و قرمزه اسمش سیب رنگ مثل قرمز: می گویم و گیرم می دست در را

 می تکرار را رنگ اسم مدام که در حالی کنند نخ و کرده اجد را دارند قرمز رنگ که هایی مهره

 .کنند

 می آموزان دانش دست روی دهم آموزش خواهم می که هایی رنگ برچسب بعد مرحله در

 آموزان دانش به بعد. کنند می تکرار آموزان دانش و می گویم بار چند را ها رنگ نام و چسبانم.

 فرمان یک رنگ هر به من. توجه کنند دهم می شرح آنها برای که بازی روش به دقت به: گویم می

 رنگ سبز کن، رو قدم زرد بپر، رنگ آبی رنگ برو، راه گویم می قرمز رنگ به مثال برای دهم می

 برچسب به باید شما و. برو راه چپ سمت به سیاه رنگ بدو، جا در سفید رنگ برو، راه قورباغه مثل

 گویم می بلند حرکت کمی از پس. کنید حرکت رنگ آن فرمان مطابق و کنید نگاه خود رنگ

 .بایستید حرکت از باید شما و "ایست"

 اضافه حرکات و ها رنگ به بازی، بار چند از پس و شروع را بازی حرکت، و رنگ سه یا دو با ابتدا

 .کنم می

 صویرت نظر، مورد رنگ شنیدن با خواهم می ها آن از و دهم می آموزان دانش به تصاویری سپس

 .کنند آمیزی رنگ رنگ، | همان اساس بر را شده داده
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 پایانی: ارزشیابی

 ( مختلف های رنگ آموز دانش هر.) بکشند را خواهم می که هایی رنگ با گل یک نقاشی

. کنند درست رنگی های جوجه خواهم می آموزان دانش از و دهیم می آموزش را جوجه کاردستی

 ( رنگ یک کدام هر

 

11 
های فعالیت

 پایان تدریس
 .کنند تکمیل را ها رنگ شناخت به مربوط کاربرگ خواهم می آموزان دانش از

 


