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

قابل ویرایش این طرح درس  به قیمت فقط دو هزار تومان  به 

 www.moallemsite.irهمین سایت مراجعه کنید . 

 

ف
دی

ر
 

موارد کلی 

 در تدریس
 دبستانی پیش ریاضی درس طرح

1 
مشخصات 

 کلی

 نام و نام خانوادگی مربی:         نام آموزشگاه:             

 نام واحد یادگیری: آشنایی با زمان و ساعت و تقویم 

 تدریس:         اریخ ت   دقیقه       30موضوع فعالیت:                                مدت زمان اجرا: 

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

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

3 
وسایل مورد 

 نیاز

رآن کتاب واحد یادگیری انس با ق      کاغذ و چست و قیچی      لوحه های آموزشی

 کریم

داد رنگی یا م      پازل های آموزشی     کارت های قصه گویی            کتاب کار کودک

   پاستل

 

4 
های روش

 ی فعالیتارائه

           سخنرانی                   ایفای نقش             روش گروهی 

             پرسش و پاسخ                    همیاری 

 .از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس با زمان و ساعت و تقویم آشنا شوند هدف کلی 5

6 
اهداف جزئی و 

 رفتاری

 از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس: 

 اهداف جزئی:

 با ساعت آشنا شوند. -1

 با ساعت آشنا شوند. -2

 

 اهداف رفتاری:

 ت آشنا شوند. )دانش(با ساع -1

 با تقویم آشنا شوند. )دانش( -2

 زمان مربوط به کارهای روزمره را بدانند. )درک و فهم( -3

 کار دستی ساعت را درست کنند. )مهارتی( -4

 در انجام فعالیت های گروهی با عالقه شرکت کنند. )عاطفی( -5

 به سواالت آموزگار به دقت پاسخ دهند. )مهارتی( -6
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 موزان با برخی اعداد از یک تا دوازده آشنا هستند.دانش آ - رفتار ورودی 7

8 

های فعالیت 

مقدماتی و 

زمینه سازی 

 برای تدریس

سی ، برربا روی گشاده و لبخند وارد کالس می شوم پس از سالم و احوالپرسی و حضور و غیاب

شروع  ام خداتشخیصی دانش آموزان را گروهبندی میکنم. و درس جدید را با نتکالیف و ارزشیابی 

 می کنم.

 شرح فعالیت 9

 .می شود پرسیده سوال چند قبل درس از

 در سایلو بهترین از یکی دهم می آموزش آموزان دانش به را ساعت سرگرمی و بازی های روش با

 ۱۲ بحانه،ص وقت ۷ ساعت. اند داده نشان را روز مختلف اوقات که هستند هایی ساعت باره، این

 چند ساعت هر اینکه و را ها عقربه عملکرد توان می کارتونی تصاویر این کمک به و ناهار وقت

 .داد یاد آموز دانش به دارد دقیقه

 بچه برای ینتمر این) نه؟ یا است خرید وقت ۱۲ ساعت: مانند. پرسم می آموزان دانش از سواالتی

 .(یدآ برمی کارش عهده از رئیس یک مانند و کند می احساس مسئولیت او ونچ است خوشایند

 .کنم می صحبت آینده و حال گذشته، با رابطه در کودک با

 و است وزیر چه امروز که دهید توضیح ها آن برای. دهم می نشان آموزان دانش به را تقویم یک

 و رسد می راف دیگر روز چند آینده تههف و است بوده روزی چه و دیروز بود خواهد روزی چه فردا

 .کند تعریف رایمب دارد خاطر به را آن داده و انجام گذشته روز که کارهایی از یکی بخواهید او از

 می ها آن از سپس اندازم می آموزان دانش از عکس تعدادی روز هر که: زمان مفهوم آموزش برای

 .کنند مرتب وقوع زمان ترتیب به را عکس خواهم

 که مطلیی تا نمک می راهنمایی را ها آن و گرفتیم؟ یاد چه امروز پرسم می آموزان دانش از آخر در

 .دهند توضیح را اند گرفته یاد

 .بکشند را ساعت نقاشی میخواهم آموزان دانش از: پایانی ارزشیابی

 

10 
های فعالیت

 پایان تدریس
 .دکنن می درست را ساعت ردستیکا رنگی مقواهای وسیله به و مربی کمک با آموزان دانش
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