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 نام درس:

جانداران در شب و روز 

کارهای متفاوتی انجام 

 29دهند. صمی

 پایه :

 دوم

 ابتدایی

 زمان  مدرس:  مدرسه:

  وزر و شب در جانداران کار و فعالیت تفاوتآموزان با آشنایی دانش هدف کلی:

 شناختی:  اهداف جزئی:

 کنند.آموز با جاندارانی که در شب کار میآشنایی دانش-

 کنند.آموز با جاندارانی که در روز کار مییی دانشآشنا-

 کار( آموز با مشاغل مختلف از نظر زمانی)شب کار و روزآشنایی دانش-

 مهارتی:  

ه در آموز جدولی تهیه کند و در یک ستون آن نام چند جاندار کدانش-

-ار میککنند و در ستون دیگر نام چند جاندار را که در روز شب کار می

 بنویسد.کنند 

 نگرشی: 

به  دارانآموز باعالقه درس را دنبال کند و با دیدن گوناگونی جاندانش-

 قدرت خداوند پی ببرد.

 

 

و  هایی که در شبکتاب درسی، تخته، ماژیک یا گچ، تصاویری از شغل وسایل مورد نیاز:

 کنند.شغل هایی که در روز کار می

 

  پرسش و پاسخ، سخنرانی روش تدریس: 
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 جاد انگیزه: ای

 

ر دشب  )روز وکنم.تصاویر پرستار و نگهبان و معلم را روی تخته نصب می

 تصاویر مشخص است.(
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 ها در مورد جانداران چی یاد گرفتیم تا حاال؟بچه ارزشیابی آغازین:

یاز ید ندرس قبل در مورد چی بود؟ در مورد اینکه جانداران به نور خورش

 دارند.

 مروز میخوایم یه مطلب جدید درمورد جاندارانآفرین درسته. خب ا

 یادبگیریم.
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 ارائه تدریس:

 

 

 

 

 

 

 

ن در بی ها کیا توی خونشون افرادی دارن که شبا میرن سر کار.)اگربچه 

ته وی تخآموزان کسی بود که بهتر اگر نبود اشاره به تصاویری که ردانش

 کنم.(نصب شده اند می

 بابای من نگهبانه. شبا میره سر کار.خانم 

 کنه. ها بابای زهراخانم شبکاره شبا کار میبله بچه

 به؟ ها به نظرتون چه شغالی دیگه ای هستن که زمان کارشون شخب بچه

 خانم مثله پرستارا، راننده کامیون ها

 .گفتن ها آقا پلیسه. یادتونه که شعر هم براش میآفرین دیگه چی؟ بچه

 ودن.بتی خواهر کوچیکم به دنیا اومد مامان بابام شبا بیدار خانم وق

 ها درست میگه دوستتون.بله بچه

 خب حاال چه کارهایی توی روز انجام میشن؟
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 ها توی روز کار میکنن خانم معلم

 خب دیگه چی؟ مهندسا

ب شیاشون ها بعضها گیاهان و جانوان هم مثل ما انسانها. بچهآفرین بچه

 ها روز کارند.کارند و بعضی

 بینید؟به کتابتون نگاه کنید. چی می

 خانم خفاش. 

 د.کننآفرین خفاشا شبا پرواز می کنند و برای خودشون غذا تهیه می

 خانم دوتا گل هست.

 آفرین توی روزن یا شب؟ روز.

 بله دارن غذادرست میکنن برای خودشون.

 ارزشیابی پایانی:

 

 روز یادگرفتم که:نویسم: امروی تخته می

ر وز کاکنند و بعضیاشون توی راینکه بعضی از جانداران توی شب کار می

 کنند.می

 توی شب مثل: خفاش

 توی روز مثل: گل شیپوری
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و رنند گروه مریم و نسترن هر کدوم یک جاندار را که در شب فعالیت میک تعیین تکلیف:

ا ن. کجکه چی کار میکنکنند ایننام میبرن و درموردزندگیشان تحقیق می

 کنند. غذا چی میخورن.زندگی می

گروه یاس و شبنم اگر در خانواده یا نزدیکان کسی رو دارن که شب کاره 
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 باهاش مصاحبه کنند و نتیجه رو به کالس بیارن.

 

 

 

 

 

 

 


