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 پایه :   

 اول

 ابتدایی

  مدرس:  مدرسه:

 نام درس:چه میخواهم بسازم؟ 

 58ص

 زمان

  آموزان با اهمیت به کارگیری ابزار در زندگیآشنایی دانش هدف کلی:

 شناختی:  اهداف جزئی:

 آموز با چگونگی تاثیر ابزار در آسان شدن کارها آشنا شود.دانش-

 مهارتی: 

-دانش-

ایبهنمنمازهایاصرفهجوییرکادننمودهسااررادربزانگیتأثیرسیلهچگووباساختیكآموز

 ارد.شبگذ

 نگرشی: 

 جدید آموز باعالقه به درس جدید گوش دهد و خود را برای یادگیری دانشدانش-

 آشنا کند.

 

 

د، میشودهستفاامختلفیهارکاایخانهبردرهاییکهمعموالاربزا وسایل مورد نیاز:

 نی.امشابهتصویرصفحهعنو

 

  پرسش و پاسخ، سخنرانی روش تدریس: 



این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل 

ویرایش این طرح درس  به قیمت فقط دو هزار تومان  به همین سایت 

 www.moallemsite.irمراجعه کنید . 

 

 ایجاد انگیزه: 

 

-انشرود دکنم تا هنگام وتعدادی از وسایل کاربردی را باالی در کالس آویزان می

د خواهها شود و با خود فکر کند که امروز چه میآموز به کالس، متوجه آن

 یادبگیرد.
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 هاها درس جلسه قبل در مورد چی بود؟ سنگبچه ارزشیابی آغازین:

 ها با هم فرق دارند.ها؟ اینکه سنگب چی یادگرفتین در مورد سنگخ

 خب از چه نظر با هم متفاوتند؟ رنگ، اندازه، جنس

  ها تخریب میشن و به ذرات ریزی تبدیل میشن.آفرین درسته دیگه چی؟ سنگ

 آفرین درسته. خب بریم یه چیز جدید یاد بگیریم.موافقید؟ بله
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 ارائه تدریس:

 

 

 

 

 

 

 

-چهب

مومیبینیددرختیتنهراخسوهایرادرخوشمزراكهستیدکهخوهایکنیدشماپرندضفرها

. سدرنمیآنبهنتارنقا

 د؟یدکرهاخودهستفااهاییاربزاچه؟ازکنیدانیدپیدامیتوآوردنآنبدستایهاییبرراهچه

ا رو و غذ گیریمی دیگر کمك میگیریم، یه چوب باریکی رو با منقار میاز یك پرنده

 جلوتر میاریم.

 ب حاال سؤال بعدی.آفرین خ

. کنیدنصب اریودبهراتابلویی/  راهیدساعتیامیخو

 ؟کنیدوفراریودردنیدامیتودخونستادبارایامیخ؟آچهمیکنید

 زنیم.نه خانم با چکش میخ رو به دیوار می
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 ؟جایگزینمیکنیدیراچهچیز،گرچکشنباشدا

 کنیم.از سنگ استفاده می

 دیگه چی؟ 

 یه تیکه آهن.

 ؟میکنیداجدارآنرایوازدچگونههشدهمحلنامناسبیکوبیددرگرمیخا

 با دست. 

 ند.(کآموز کمی فکر میبه نظرتون با دست میشه این کار رو انجام داد؟)دانش

 خانم با قیچی. 

 تر جدا نمیشه؟به نظرتون با انبردست راحت

 کنیم.می هبله خانم با انبردست بهتره. ماهم توی خونمون از انبردست زیاد استفاد

 آفرین دخترای خوب.

ره؟ ها من یه سؤال دارم. من با خودم میگم مثال قیچی چه کابردی داخب بچه

 الکیه؟

 خانم برای بریدن پارچه استفاده میشه.

 مگه نمیشه پارچه رو با دست از هم جدا کرد.

 تر از هم جدا میشن.ها محکم هستن. با قیچی راحتنه خانم بعضی پارچه
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 یم.تر کارمون رو انجام بدبله قیچی به ما کمك میکنه که آسون آها آفرین.

مك پس ما امروز یادگرفتیم که توی زندگیمون وسایلی وجود دارن که به ما ک

 تر کارمون رو انجام بدیم.میکنن راحت

 ارزشیابی پایانی:

 

 ها درس امروز در مورد چی بود؟ابزارهابچه

 یم.تر کاراکون رو انجام بدمیکنن؟ اینکه راحت خب ابزارها چه کمکی به ما

 ها برای انجام یك کار فقط یك ابزار هست؟ نه خانمبچه

 خب مثل چی؟

 مثال میخ رو هم با چکش میشه به دیوار کوبید هم با سنگ.

 بله. دقیقا.
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ه فادستبر اها در محیط اطراف خودتون نگاه کنید و ببینید از وسایل عالوهبچه تعیین تکلیف:

 توان کرد.ها چه استفاده دیگری میمعمول آن
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