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موارد کلی 

 در تدریس
 دبستانی پیش علوم درس طرح

1 
مشخصات 

 کلی

 نام و نام خانوادگی مربی:           نام آموزشگاه:        

 نام واحد یادگیری: آشنایی با چرخه آب  

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

 نوع فعالیت 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

د یادگیری انس با قرآن کتاب واح      کاغذ و چست و قیچی      لوحه های آموزشی

 کریم

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

   پاستل

 فایل آموزشی و کامپیوتر.

4 
های روش

 ی فعالیتارائه

           سخنرانی                   ایفای نقش             روش گروهی 

             پرسش و پاسخ                    همیاری 

 از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس با چرخه آب آشنا شوند. هدف کلی 5

6 
اهداف جزئی و 

 رفتاری

 

 از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس: 

 اهداف جزئی:

 با فواید آب آشنا شوند. -1

 

 اهداف رفتاری:

 نام ببرند. )دانشی(موارد استفاده از آب را  -1

 بتواند مراحل چرخه ای آب را با شکل نشان دهد. )مهارتی( -2
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 تشکیل ابر را توضیح دهد. )درک و فهم( -3

 بتواند مراحل تشکیل باران را توضیح دهد. )درک و فهم( -4

 نسبت به مشاهده باران عالقه نشان دهد. )نگرشی( -5

 راه های جلوگیری از اسراف آب را بیان کند. )دانشی( -6

 

 

 رفتار ورودی 7

 

 دانش آموزان با برخی مفاهیم علوم آشنا هستند. -

 

8 

های فعالیت 

مقدماتی و 

زمینه سازی 

 برای تدریس

با روی گشاده و لبخند وارد کالس می شوم پس از سالم و احوالپرسی و حضور و غیاب، بررسی 

د را با نام خدا تکالیف و ارزشیابی تشخیصی، دانش آموزان را گروهبندی می کنم. و درس جدی

 شروع می کنم.

 شرح فعالیت 9

 . شود می پرسیده سوال چند قبل درس از

 رو کتری کنم درست چای که کردم رو پر آب کتری رفتم اینجا از که دیروز ها انگیزه: بچه ایجاد

 تموم دونشون دیدم رفتم اومد هامون جوجه صدای که بود حین همین گذاشتم. در اجاق روی

 که بعد رو اجاقه کتری آب کردم فراموش اصال که ها بودم جوجه به دادن آب و دون مشغول شده

 و شده آبی خشک بی از و داخلش خالیه..... کتری دیدم کنم درست چای اومدم آشپزخونه رفتم

 شده.... تکه تکه

 یچ من کتری آب نظرتون ها به . یچه1میپرسد.  فراگیران از سوال چند معلم درس: ابتدا ارائه

 بود؟ شده خراب چرا داخلش. 2 بود؟ شده

 میشه؟ تموم کتری داخل . چطور آب3

  داشت؟ کتری آب شدن تموم روی تاثیری . گرما چه4

 کوتاه فیلم این حاال. گفتید خوب گلم های بچه آفرین غلط و درست. دهدمی پاسخ به کسی هر
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 میده. نشون بهتون قطره کوچولو رو این زندگی که ببینید رو

 میگذاریم. نمایش به برایشان را آب ی چرخه به راجع ای دقیقه پنج نمایشی انیمیشن به

 که شد چی بگید بهم میتونید دیدید که فیلمی به توجه با حاال گلم های بچه تکوینی: ارزشیابی

 و باال برن مدام ها قطره این و اگه پایین؟ اومد که شد دوباره چی و باال رفت کوچولو قطره این

 میشه؟ چی نیان نپایی

 چی من کتری دیروز آب که بدید توضیح دقیق بهم میتونید حاال گلم های بچه: پایانی ارزشیابی

 بود؟ شده

 خوانم: می را آب چرخه شعر بگید؟ بهم رو آب از جویی صرفه برای راه چند

 

 روند می باالتر / هی شوند می بخار آب ها                 تایید دریا به / وقتی خورشید نور و گرما

 می برق خورند / تولید می هم به وقتی          زیبا چه شوند می ابر بخارها /  شدند که جمع

 کنند

 هم با صحرا و کوه / از کم کم قطره و قطره                 دارد هدیه شادابی/  بارد می باران سپس

  برسند دریا به باز / تا شوند می سیالب و جویبار                                       

 کاردستی کنم می کمک آموزان دانش به بعد و گذارم می نمایش به را آب چرخه آموزش کلیپ و

 را ها آن و گرفتیم؟ یاد چه امروز پرسم می آموزان دانش از آخر در. کنند درست را آب چرخه

 توضیح دهند. را اند گرفته یاد که مطلبی تا کنم می راهنمایی

 

 پایانی: زشیابیار

 .دهند توضیح ای چرخه مورد در میخوام آموزان دانش از -

 

11 
های فعالیت

 پایان تدریس

 بزنید. رنگ و کنید نقاشی را و باران ابر تشکیل مراحل

 کنید نقاشی دید می انجام آب اسراف از جلوگیری خانه در که کارهایی از
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