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1 
مشخصات 

 کلی

 نام و نام خانوادگی مربی:           نام آموزشگاه:     

 نام واحد یادگیری: مفهوم چپ و راست     

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

 فعالیتنوع  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

گیری انس با قرآن کتاب واحد یاد       کاغذ و چست و قیچی      لوحه های آموزشی

 کریم

مداد رنگی یا       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 چپ و راست آشنا شوند. هدف کلی 5

6 
اهداف جزئی و 

 رفتاری

 

 از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس: 

 اهداف جزئی:

 اعضای راست و چپ بدن خود را بشناسند. -1

 اعضای چپ و راست خود را از هم تمیز بدهند. -2

 قعیت فضایی راست و چپ اشیا آگاهی پیدا کنند.نسبت به مو -3

 

 اهداف رفتاری:

 اعضای راست و چپ بدن را نشان دهند. )درک و فهم(  -1

 واژه های چپ و راست را در رابطه با مصادیق مربوط همراه معلم تکرار کنند. )دانش( -2
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دستورات کالسی شفاهی مربوط به چپ و راست را انجام دهند. )دست چپت را نشان  -3

 ()دانش(بده

 تمرینات مربوط به چپ و راست را در کتاب درسی انجام دهند. )درک و فهم(  -4

  

 رفتار ورودی 7

 دانش آموزان با مفهوم اول و آخر آشنا هستند. -

 با مفهوم دور و نزدیک آشنا هستند. -

  

8 

های فعالیت 

مقدماتی و 

زمینه سازی 

 برای تدریس

ز سالم و احوالپرسی و حضور و غیاب، بررسی تکالیف و با انرژی و لبخند وارد کالس می شوم پس ا

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

 شرح فعالیت 9

 ابتدا برای ایجاد انگیزه یک موزیک که مربوط به آموزش چپ و راست است را پخش می کنم.

 نشان ها آن به را شان راست دست و بیاورند جلو را دستشان دو هر میگویم آموزان دانش به سپس

 .دهممی

 راست استان دارد قرار راست دست این سمت که اعضایی و شماست راست دست این میگویم و

 ...  و راست پای راست، گوش راست چشم مانند هستند شما بدن

 آن بدن چپ سمت اعضای و چپ دست کردم تمرین آموزان دانش با را راست مفهوم اینکه از پس

 دهم. می آموزش را ها

 آموزش آموزان دانش به را پشت الک کردن درست نحوه رنگی مداد و چسب و مقوا از استفاده با

 به و سیر مقوای ها گروه از یکی به و کنم می تقسیم گروه دو به را آموزان دانش بعد و دهم می

 کنند درست رنگ سبز پشت الک یک خواهم می اول گروه از دهم، می رنگ زرد مقوای دیگر گروه

 کنند درست رنگ زرد پشت الک یک خواهم می دوم گروه از و کند می حرکت راست سمت به که

 نصب آموزان دانش چشم مقابل کالس دیوار به را پشت الک دو هر و. رود می چپ سمت به که

 سمت به سبز پشت الک ویمگ می و کنم می اشاره رنگ سبز پشت الک به بار چند و کنم می

 .کند می حرکت چپ سمت به زرد پشت الک و کند می حرکت راست

 دانش به و کنم می درست زمین روی بزرگی می دایره. پهن خط یک کشیدن با طناب با: اول بازی

 می آموزان دانش راست دست روی گربه بر چسب یک بایستند، دایره دور گویم می آموزان

 دانش از مختلف های دستور با. شماست چپ دست دیگری و راست دست ینا گویم می و چسبانم
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 سر و گوش روی را خود چپ دست با و ببرند پایین و باال را خود راست دست خواهم می آموزان

 .کنیم می تمرین را چپ و راست پای آن از پس. بگذارند

 مکانی های موقعیت گوناگون های فرمان دادن با. اند ایستاده دایره خط روی کودکان که حالی در

 .دهم می آموزش را

 .دهند قرار دایره داخل را خود پای یک -

 .ببرند دایره بیرون را خود دست یک -

 بگذارند. دایره خارج را دست یک و دایره داخل را خود بدن ی همه -

 .کند لمس را دایره بیرون زمین بدن، از قسمت یک فقط -

 بگذارند. دایره روی را چپ ایپ و دایره داخل را راست دست -

 .بگذارند چپ دست روی را راست دست -

 .ببرند تام را خود راست سمت همکالسی -

 بروند. چپ طرف به قدم یک -

 .دهند انجام آموزان دانش تا گویم می مختلفی های فرمان ترتیب همین به

 سپس و بگیرد را من راست دست گویم می او به و نشینم می آموز دانش به پشت بعد جلسه در

 که دهم می توضیح او به و برمیگردانم گرفته را من راست دست که طور همان او سمت به را رویم

 خواهی می که زمانی مثل شود تو می مخالف او چپ و راست دست بگیرد قرار تو مقابل کسی اگر

 .بدهی دست کسی یا

 شود. ذهنش ی ملکه تا دهم می انجام آنقدر را تمرین این بارها و بارها

 پایانی:  ارزشیابی

 بگذار کتاب راست سمت را کن پاک -

 بده من به را دفتر چپ سمت مداد -

 کاریر خواهم می آموزان دانش از

 کنند تکمیل را راست و چپ به مربوط

11 
های فعالیت

 پایان تدریس
 کنند. تکمیل را راست و چپ به کاربرگ مربوط خواهم می آموزان دانش از

 

 


