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     درس: علوم          پایه: سوم             1هرکدام جای خود طرح درس  موضوع

 89صفحه: 

 آشنایی دانش آموزان با محل زندگی جانوران هدف کلی:

 دانش آموز باید محل زندگی ماهی را بشناسند. اهداف جزیی:

 دانش آموز باید محل زندگی قورباغه را بشناسند.

 ه جانوران در آب زندگی می کنند.دانش آموز باید بداند چ

 دانش آموز به حفاظت و مراقبت از جانوران عالقه مند شود.

 دانش آموز باید به شناخت جانوران عالقه مند شود.

گی می ب زندآدانش آموزان بصورت گروهی در زنگ هنر یک روزنامه دیواری در رابطه با جانورانی که در 

 کنند را درست کنند.

 سالم و احوالپرسی، حضور و غیاب، بررسی وضعیت جسمی و روحی: رفتار ورودی

 ساختن گرایی، سخنرانی، پرسش و پاسخ، مشارکتی الگو و روش های تدریس:

 ی زیکتاب، ماژیک، تخته، نقاشی ماهی، کارتهای حاوی اسامی جانوران آبزی وخشک مواد آموزشی:

 : نقاشی ماهی رسم شده در زنگ هنرایجاد انگیزه



 

. برای خرید فایل ورد و قابل این فایل فقط برای مشاهده می باشد 
ویرایش این طرح درس  به قیمت فقط دو هزار تومان  به همین سایت 

 www.moallemsite.irمراجعه کنید . 

2 
 

 آیا همه ی گیاهان گلدار هستند؟ ی آغازین:ارزشیاب

 گیاهان مخروط دار به چه گیاهانی گفته می شود؟

 برای گیاهان مخروط دار چند نمونه بنویسید؟

 آیا ما می توانیم در آب زندگی کنیم. ارزشیابی تشخیصی:

دازند و ی پرم معلم با لبخند وارد کالس شده و با شعر سالم و احوالپرسی می کند بعد به حضور و غیاب

ه بارها کبصورت چشمی وضعیت روحی و جسمی دانش آموزان را بررسی می کند. معلم بعد از انجام این 

 ند؟ر هستسراغ ارزشیابی آغازین می رود و سواالتی را از درس قبل می پرسد: آیا همه ی میان گلدا

 گیاهان مخروط دار چه نوع گیاهانی هستند؟

 مثال بیان کنید؟ برای گیاهان مخروط دار چند

ز دانش ش نیامعلم بعد از انجام ارزشیابی آغازین به سراغ ارزشیابی تشخیصی می رود تا متوجه شود پی

 آموزان برای شروع درس جدید چقدر است: آیا ما می توانیم در آب زندگی کنیم.

 شید.هی بکیک مامعلم از ارزشیابی تشخیصی به بچه ها می گوید یادتان است در زنگ هنر به شما گفتم 

هی ا هم گروگیش رمعلم: حاال نقاشی های خود را دربیاورد و به آن نگاه کنید و درباره ی ماهی و محل زند

ه پای باهم ز شما می خوهای خود صحبت کنید و اینکه چرا ماهی را در آب کشیدید. بعد از چند دقیقه ا

لو آمده و پای تاب هد بهتابلو آمده و نتیجه بحث خود را بیان کنید، معلم بعد از چند دقیقه از گروه ها می خوا

ا وه خود رحث گرآنچه را که متوجه شدند بیان کنند. معلم: بچه ها از هر گروهی یک نفر بیاید و نتیجه ب

 بخواند.
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چه ها ب. معلم: ی کندج گروهی خود را خواندند معلم اطالعات بچه ها را کامل مبعد از اینکه بچه ها همه نتای

برای  انوریجهمانطور که شما گفتند گاهی در آب زندگی می کند و در خشکی نمی تواند زندگی بکند، هر 

باغه وروئید قما بگشزندگی کردن و زنده ماندن به جوان خاصی نیاز دارد و در بیرون از آنجا می میرد. حاال 

 در کجا زندگی می کند؟

 آیا گاو می تواند در آب زندگی بکند؟

ضیحات که توبچه ها نهنگ کجا زندگی می کند؟ و سواالت دیگری از این قبیل می پرسد معلم بعد از این

کنند.  معلم: بچه ها  نگاه89الزم را دادند از دانش آموزان می خواهد تا کتابهای خود را باز کرده و به صفحه

ه چیزی در این چنگاه کنید و بعد از چند دقیقه یکی یکی بگوئید 89تابهای خود را باز کنید و به صفحه ک

 زی نگفتهگر چیصفحه می بینید. بعد از اینکه چند نفر از دانش آموزان صفحه موردنظر را توضیح دادند ا

انش ند نفر داز چ دریس شد معلمماند معلم باید آن را بیان کند. بعد از اینکه صفحه موردنظر بطور کامل ت

ن ه جانورابباید نآموزان می خواهد تا هر چه را یاد گرفتند بیان کنند و این نکته را متذکر شوند که ما 

ستون  معلم دو ایانیپآسیب برسانیم. معلم بعد از جمع بندی با سراغ ارزشیابی پایانی می رود برای ارزشیابی 

نها می از آ حاوی جانوران آبزی و خشکی زی را به بچه ها می دهد و پای تابلو می کشد و کارتهایی که

یواری وزنامه دیک ر خواهد تا هر جانور را در ستون مربوطه بگذارد. معلم برای تکلیف به بچه ها می گوید که

 درست کنند.

 توسط دانش آموزان انجام می شود. جمع بندی:

الی بزی و بانها آپایه تابلو می کشد و باالی یکی از ستو بصورت مسابقه، معلم دو ستون ارزشیابی پایانی:

 دیگری خشکی می نویسد و از دو دانش آموز می خواهد تا هرکدام یک ستون را کامل کنند.

 درست کردن یک روزنامه دیواری تعیین تکلیف:
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 شان که در آب زندگی می کنند.یادداشت کردن اسامی جانوران محل زندگی


