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 علوم اول ابتدایی  درسطرح 

 علوم اول ابتدایی 20صفحه 

 موضوع :بهداشت فردی

 هدف کلی : آشنایی با بهداشت فردی و اهمیت آن 

 اهداف جزئی:

 دانش آموزان پس از تدریس باید با ...

 نحوه کوتاه کردن ناخن هایشان آشنا شوند.

 نحوه شانه زدن موهایشان آشنایی کامل پیدا کنند .

 اک زدن بخوبی آشنایی پیدا کنند .نحوه مسو

 نحوه شستن دست و صورت خود آشنا شوند 

 اهمیت بهداشت فردی از نظر دین آشنایی پیدا کنند .

 روش تدریس: کارایی تیم 

 ارزشیابی تشخیصی
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ه ورد عالقرزش ماز درس گذشته: انجام پانتومیم به این صورت که چند نفر به صورت تصادفی انتخاب شوند تا و

 را با پانتومیم نشان دهند و بقیه حدس بزنند ک چه ورزشی است.. خود

 از درس جدید : با پرسیدن چند سوال مثل سواالت زیر درس را آغاز میکنیم 

 بچه ها شما کی ناخناتونو کوتاه میکنه؟؟؟

 کیا موهاشون بلنده کیا موهاشون کوتاهه؟ کی براتون موهاتونو شونه میزنه؟؟؟

 کیا مسواک میزنن؟ و ....صبح ک میاین مدرسه 

 ایجاد انگیزه : 

 ارائه درس : 

ق و طب برای این درس روش کارایی تیم درنطر گرفته شده است به این صورت ک اول کالس گروهبندی شده

 یم ا میگذارز آنهموضوع درس کارتهای رنگی با اشکالی مثل مسواک ، شانه و ...برای آنها درنظر گرفته روی می

 است بعد موضوع هر گروه را مشخص کرده تا درمورد آن صحبت کنن ک هرکدام متناسب با نام گروهشان

م میدهند و هرکدا ها و ...هرگروه باهم دوباره گروه های جدیدی تشکیل3ها ، 2ها ، 1بعد از بحث گروهی شماره 

 دهند از اعضای خاص گروه ها موصوع گروه قبلیشان را برای اعضای جدید توضیح می 

 یگیرند ورار مقبعد از انجام این مرحله دوباره اعضای گروه هایی ک اول کالس تشکیل شده بودند درکنار هم 

لی ب طور ک وکنند جمع بندی مباحث را انجام میدهند و هرکدام از اعضا مطالبی را ک یاد گرفته اند باز گو می

 جمع بندی آن را در پشت کارتی ک اسم گروه است مینویسند 

 ارزشیابی پایانی : 

 اعضای گروه هرکدام یک فعالیت انجام میدهند به صورت زیر ...
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 یک نفر مطالب جمع بندی شده در پشت کارت را برای کالس میخواند 

 یک نفر پانتومیم فعالیت بهداشتی را انجام میدهد مثال مسواک زدن و...

 تعیین تکلیف : 

 یل بهداشت فردی را بسازند با وسایل دور ریختنی در خانه یکی از وسا

 مثل مسواک ، شانه ، ناخن گیر و  ....

 


