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1 
مشخصات 

 کلی

 نام و نام خانوادگی مربی:           نام آموزشگاه:         

 نام واحد یادگیری: مفهوم پهن و باریک 

 دقیقه         تاریخ تدریس:          03موضوع فعالیت:                                مدت زمان اجرا: 

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

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

3 
وسایل مورد 

 نیاز

ی انس با قرآن کتاب واحد یادگیر      کاغذ و چست و قیچی      لوحه های آموزشی

 کریم

مداد رنگی یا       پازل های آموزشی     کارت های قصه گویی            کتاب کار کودک

   پاستل

 یک رشته نخ

4 
های روش

 ی فعالیتارائه

           سخنرانی                   ایفای نقش             روش گروهی 

             پاسخ پرسش و                    همیاری 

 از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس با مفهوم پهن و باریک آشنا شوند. هدف کلی 5

6 
اهداف جزئی و 

 رفتاری

 از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس: 

 اهداف جزئی:

 با مفهوم پهن آشنا شوند. -1

 با مفهوم باریک آشنا شوند. -2

 ریک در زندگی روزمره پی ببرند.به کاربرد واژه پهن و با -3

 اهداف رفتاری:

 اشیاء پهن و باریک در اطراف خود را نشان دهند. )درک و فهم(  -1

 با دیدن چند شیء پهن و باریک اشیاء پهن را مجزا کنند. )درک و فهم( -2

 واژه پهن را در رابطه با مصادیق مربوط همراه معلم تکرار کنند. )دانش( -3

 و باریک شیء پهن را نشان داده و عالمت بزنند. )درک و فهم( از بین تصویر دو شیء پهن -4

 واژه باریک را در رابطه با مصادیق مربوط همراه معلم تکرار کنند. )دانش( -5

 با نشان دادن اشیاء پهن کلمه پهن را بیان کنند. )دانش( -6
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 (دانش. )کنند بیان باریک را کلمه باریک اشیاء دادن نشان با  -7

اشیاء پهن و باریک را در دو گروه قرار داده و واژه پهن و باریک را بیان کنند. )درک و  -8

 فهم( 

  

 رفتار ورودی 7

 دانش آموزان با جور کردن اشیاء بر اساس بلند و کوتاه آشنا هستند. -

 با مفهوم دور و نزدیک آشنا هستند. -

  

8 

های فعالیت 

مقدماتی و 

زمینه سازی 

 برای تدریس

ژی و لبخند وارد کالس می شوم پس از سالم و احوالپرسی و حضور و غیاب، بررسی تکالیف و با انر

 ارزشیابی تشخیصی دانش آموزان را گروهبندی میکنم. و درس جدید را با نام خدا شروع می کنم.

 شرح فعالیت 9

 .دهیم می انجام آموزان دانش با را بازی یک انگیزه ایجاد برای ابتدا

 .دهم می قرار زمین روی v انگلیسی حرف شکل به را بلند نخ رشته یک

 .هست v حرف نوک بازی شروع نقطه

 .دهند می انجام را بازی این و آیند می یکی یکی آموزان دانش

 که همانطور و هستند نزدیک هم به پاها بازی اول دهند می قرار v حرف طرف یک را پا هر ابتدا

 .شود می بیشتر و بیشتر هم زا ها پا فاصله کند، می طی را مسیر

 سمت به مسیر و بچرخد رسید انتها به وقتی. باشد نخ روی پایش باید آموز دانش مسیر طول در

 .شود می آشنا باریک و پهن مفهوم با آموز دانش حرکتی بازی این در. کند طی را شدن باریک

 با و. کنند می باز تر پهن را پاهایشان رفته رفته که گوییم می ها آن به آموزان دانش حرکت با

 .دهم می آموزش آنها به را باریک و پهن مفهوم مختلف اشیاء و تصاویر از استفاده

 پایانی: ارزشیابی

 نام را دارد وجود ها آن اطراف در که باریک و پهن اشیاء خواهم می آموزان دانش از آن از پس

 .ببرند

 

11 
های فعالیت

 پایان تدریس

 و زده برش نوار صورت به را رنگی کاغذ خواهم می ها آن از و دهم می رنگی غذکا آموزان دانش به

 .بچسبانند مربوط کاربرگ در باریک به پهن از
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